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Por.č. Označenie Názov štandardu Dátum 
platnosti 

1. 
OSE SZ/COS/01 Chirurgické umývanie rúk dezinfekčným mydlom 1.11.2014 

2. 
OSE SZ/COS/02 Inštrumentovanie pri ASK kolena 1.11.2014 

3. 
OSE SZ/COS/03 

Inštrumentovanie pri cervikokapitálnej endoprotéze bedrového 

kĺbu 
1.11.2014 

4. 
OSE SZ/COS/04 Inštrumentovanie pri extirpácii nezhubného nádoru prsníka 1.11.2014 

5. 
OSE SZ/COS/05 Inštrumentovanie pri ingvinálnej hernii podľa Bassiniho 1.11.2014 

6. 
OSE SZ/COS/06 

Inštrumentovanie pri laparaskopicky asistovanej vaginálnej 

hysterektómii 
1.11.2014 

7. 
OSE SZ/COS/07 Inštrumentovanie pri pôrode cisárskym rezom 1.11.2014 

8. 
OSE SZ/COS/08 Inštrumentovanie pri operácii končatinových varixov 1.11.2014 

9. 
OSE SZ/COS/09 Inštrumentovanie pri operácii resekcia žalúdka 1.11.2014 

10. 
OSE SZ/COS/10 Inštrumentovanie pri operačnom výkone -  kolostomia 1.11.2014 

11. 
OSE SZ/COS/11 Inštrumentovanie pri osteosyntéze podľa Endera 1.11.2014 

12. 
OSE SZ/COS/12 Inštrumentovanie pri pravostrannej hemikolektomii  1.11.2014 

13. 
OSE SZ/COS/13 Inštrumentovanie pri transvezikálnej prostatektomii 1.11.2014 

14. 
OSE SZ/COS/14 Inštrumentovanie pri umbilikálnej hernii podľa Maya 1.11.2014 

15. 
OSE SZ/COS/15 Mechanická očista a dezinfekcia nástrojov 1.11.2014 

16. 
OSE SZ/COS/16 

Inštrumentovanie pri nízkej abdominálnej resekcii hrubého 

čreva podľa Dixona 
1.11.2014 

17. 
OSE SZ/COS/17 Inštrumentovanie pri appendektómii 1.11.2014 

18. 
OSE SZ/COS/18 Inštrumentovanie pri artroskopii ramenného kĺbu 1.11.2014 

19. 
OSE SZ/COS/19 Inštrumentovanie pri hemoroidektómii 1.11.2014 

20. 
OSE SZ/COS/20 Inštrumentovanie pri herniotómii 1.11.2014 

21. 
OSE SZ/COS/21 Inštrumentovanie pri choledochotomii  1.11.2014 

22. 
OSE SZ/COS/22 Inštrumentovanie pri klasickej cholecystektómii 1.11.2014 

23. 
OSE SZ/COS/23 Inštrumentovanie pri ľavostrannej hemikolektómii 1.11.2014 

24. 
OSE SZ/COS/24 Inštrumentovanie pri LSK cholecystektómii 1.11.2014 
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25. 
OSE SZ/COS/25 Inštrumentovanie pri OS distálneho rádia K – drôtmi 1.11.2014 

26. 
OSE SZ/COS/26 Inštrumentovanie pri OS zlomeniny členka 1.11.2014 

27. 
OSE SZ/COS/27 

Inštrumentovanie pri OS zlomeniny predkolenia pomocou 
Enderovych klincov 

1.11.2014 

28. 
OSE SZ/COS/28 Inštrumentovanie pri resekcii rekta podľa Milesa 1.11.2014 

29. 
OSE SZ/COS/29 Inštrumentovanie pri ťahovej serkláži lakťa  1.11.2014 

30. 
OSE SZ/COS/30 Inštrumentovanie pri trepanácii lebky 1.11.2014 

31. 
OSE SZ/COS/31 

Inštrumentovanie pri vysokej amputácii stehna (sec. 
Callander) 

1.11.2014 

32. 
OSE SZ/COS/32 Inštrumentovanie pri vaginálnej hysterektómii 1.11.2014 

33. 
OSE SZ/COS/33 

Inštrumentovanie pri zavedení dlahy do bedrového kĺbu v 130˚ 
uhle 

1.11.2014 

34. 
OSE SZ/COS/34 Inštrumentovanie pri zavedení vnútrodreňového klinca 1.11.2014 

35. 
OSE SZ/COS/35 

Inštrumentovanie pri zlomenine distálneho radia dlahovou 

technikou 
1.11.2014 

36. 
OSE SZ/COS/36 Inštrumentovanie prri OS krčka femuru pomocou DHS 1.11.2014 

37. 
OSE SZ/COS/37 Obliekanie a príprava operačných stolíkov a nástrojov 1.11.2014 

38. 
OSE SZ/COS/38 Obliekanie do sterilného plášťa 1.11.2014 

39. 
OSE SZ/COS/39 Inštrumentovanie pri laparotomickej apendektómii 1.11.2014 

40. 
OSE SZ/COS/40 Príprava sestry k operačnému výkonu 1.11.2014 

41. 
OSE SZ/COS/41 

Príprava sterilného inštrumentačného stolíka na operačnej 
sále 

1.11.2014 

42. 
OSE SZ/COS/42 Skladanie, balenie bielizne a materiálu 1.11.2014 

43. 
OSE SZ/COS/43 Navliekanie sterilných operačných rukavíc 1.11.2014 

44. 
OSE SZ/COS/44 

Chirurgické umývanie rúk alkoholovým dezinfekčným 
roztokom 

1.11.2014 

45. 
OSE SZ/COS/45 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta počas výkonu v 
regionálnej anestézii 

1.11.2014 
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UPOZORNENIE: 

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard 

Cieľ: Chirurgické umytie rúk pred operačným výkonom 
 

Skupina starostlivosti: 
 

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a rukavice, čiapku a masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 
 

Š2 Prostredie: Miestnosť na umývanie rúk pred operačným výkonom, 
ktorá je súčasťou aseptickej zóny operačného traktu 
 

Š3 Pomôcky: • pomocný stolík 
• sterilný kartáčik na ruky v lukasteriku 
• sterilná rúška na ruky 
• pákou ovládateľný nástenný dávkovač s dezinfekč-

ným tekutým mydlom 
• gumená zástera (jednorázová zástera) 
• umývadlo 
• pákou ovládateľná batéria 
• hodiny 

Š4 Dokumentácia: Operačný protokol p/k 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 I – Inštrumentárka  si zaviaže okolo pása gumenú zásteru (jednorázovú zásteru). 
 

P2 I – Nastaví  si prúd vody, umyje si ruky a predlaktia  dezinfekčným mydlom a opláchne ich 
pod tečúcou vodou od končekov prstov smerom k  lakťu a zoberie si kartáčik na ruky od 
cirkulujúcej sestry. 
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CS – Cirkulujúca sestra,  otvorí  lukasterik so sterilným kartáčikom a inštrumentárka si ho 
zoberie do ruky. 
 

P3 I – Na  navlhčené ruky a predlaktia si nanesie tekuté mydlo vo výrobcom doporučenom 
množstve a speňuje  približne 1  minútu. Sterilnou kefkou krúživým pohybom prechádza   od 
malíčka  všetky prsty ruky až do okolia nechtov, špičiek prstov a nechtových rýh, dlaň a 
chrbát ruky. Predlatia si umýva druhou stranou kefky, na ktorej sa nachádza mäkká 
molitanová hubka. Ruky si medzi dvoma umytiami spláchne pod tečúcou vodou od končekov 
prstov smerom ku lakťu. Túto procedúru vykonáva 5 minút. 

P4 I – Inštrumentárka pristúpi k nádobe s   dezinfekčným mydlom (Betadine) a pomocou lakťa si 
nedávkuje množstvo  dezinfekčného mydla doporučenom výrobcom do vlhkej pokožky  
dlane druhej ruky a rozotrie na obidve ruky a predlaktia, až kým sa nevytvorí hustá pena.  
Sterilnou kefkou krúživým pohybom prechádza  od malíčka  všetky prsty ruky až do okolia 
nechtov, špičiek prstov  a nechtových rýh, dlaň a chrbát ruky. Predlatia si umýva druhou 
stranou kefky, na ktorej sa nachádza mäkká molitanová hubka. Ruky si medzi dvoma 
umytiami spláchne pod tečúcou vodou od končekov prstov smerom ku lakťu. Túto 
procedúru vykonáva 2 x po 2,5 minúty.  Spravidla sa užíva 2x10 ml dezinfekčného mydla 
(Betadine). 
 

P5 CS – Otvorí inštrumentárke sterilnú rúšku na ruky. 
 
I – Zoberie si sterilnú rúšku na ruky od CS a usuší si ruky a predlaktia. 
 

P6 
 
 

I – Po usušení rúk sterilnou rúškou vstúpi do operačnej sály. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pomôcky k umytiu a vydenzifikovaniu rúk sú pripravené. 
 

V2 Cirkulujúca sestra dodržiava pri otváraní sterilných lukaterikov zásady asepsy. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri umývaní rúk  kartáčikom a mydlom. 
 

V4 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri umývaní rúk  dezinfekčným  mydlom   pri 
chirurgickom umývaní rúk. 
 

V5 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri sušení rúk sterilnou rúškou. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie štandardu: Chirurgické umývanie rúk 
dezinfekčným mydlom 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š

T

R

U

K

T

Ú

R

A

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Má sestra k dispozícii cirkulujúcu 
sestru? 

Otázka 
pre sestru

1b 0b

Š2

Má sestra vytvorené aseptické 
podmienky k realizácii chirur-
gického umývania rúk? 

Kontrola priestorov 1b 0b

Š3

Má sestra pripravené všetky 
pomôcky na realizáciu chirur-
gického umývania rúk?

Kontrola pomôcok 1b 0b

P

R

O

C

E

S

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1- P2

I – Dodržiava  inštrumentárka 
správny postup pri umývaní rúk 
kartáčikom a mydlom?

CS – Otvára cirkulujúca sestra 
inštrumentárke správnym 
spôsobom sterilný lukasterik         
s kartáčikom na ruky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

2b 0b

P3

I – Dodržiava  inštrumentárka 
správny postup pri oplachovaní 
rúk pod tečúcou vodou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P4

I – Dodržiava inštrumentárka 
správny postup pri umývaní rúk  

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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dezinfekčným mydlom (Betadine)?

I – Nadávkovala  si inštrumnetárka
odporúčané množstvo dezinfek-
čného mydla (Betadine) a do-
držala odporúčaný čas umývania 
rúk dezinfekčným mydlom? 

Otázka pre sestru

P5 – 6

CS – Otvorila inštrumentárke 
sterilnú rušku na ruky správnym 
spôsobom?

I – Dodržala inštrumentárka         
pri vyberaní sterilnej rúšky zásady 
asepsy a správny postup             
pri utieraní rúk sterilnou rúškou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

2b 0b

V

Ý

S

L

E

D

O

K

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie

V1

Má inštrumentárka pripravené        
k umytiu a vydezinfikovaniu rúk 
všetky potrebné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2

Otvára cirkulujúca sestra sterilné 
lukasteriky správnym spôsobom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržiava inštrumentárka správny 
postup pri umývaní rúk  kartáčikom
a mydlom? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V4

Dodržiava inštrumentárka  správny
postup pri umývaní rúk dezinfekč-  
ným  mydlom Betadine pri chirur-
gickom umývaní rúk?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V5 

Dodržiava inštrumentárka správny 
postup pri sušení rúk sterilnou 
rúškou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ % 

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 -12  bodov   
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k   a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient  indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2x za rok 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 

praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť  a rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 

• Sanitár/ka                                 

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála  (AOS) 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 

Základné inštrumentárium 

• násadec na čepeľ č. 3 
• peány malé zahnuté 

• peány moskito 
• chirurgické pinzety malé 
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• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce autofix 
• kocherove kliešte moskito 
• ihelník: chirurgické ihly  kožné, na fasciu, na podkožie 
• Redonova ihla    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Artroskopické inštrumentárium 

• trokáre 
• endoskop (optika), svetelný kábel 
• háčik krátky 
• háčik dlhý 
• nožnice 
• artroskopické kliešte (punch) 
• kochre 
• nože na meniskus 
• držiaky na nože na meniskus 
• shaver 
• nasadec na shaver 
• elektróda ku koagulácii (bočná, koncová, háčik) 

 
Ostatné pomôcky 

• čepeľ 
• Redonov drén 
• redonová súpraval 
• držiak na svetlo 
• emitná miska 
• Janettova striekačka 
• nerezová nádoba 
• operačné rukavice rôznych veľkostí 
• jednorázové ihly 
• spojovacia hadička 
• preplachové súpravy hadíc 
• vŕtačka, kábel k vŕtačke 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletenný šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný monofilný  šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
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• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malý (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľký (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• gázové štvorce 
• obväz elastický 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• jednorazový set na končatiny: 

• rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
• návlek na základný inštrumentačný stolík   
• návlek na dolnú končatinu krátky 
• veľká rúška  s elastickým otvorom na koleno 
• lepiaca páska, utierky 

• návlek na kameru 
• operačné plášte 
• incízna fólia 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• F 1/1 1000 ml (fyziologický roztok) 
• Ringer 500 ml 
 
Ochranný pracovný odev  pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky                 k 
polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
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nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• nožný pedál ku koagulačnému prístroju 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• koblátor 
• nožný pedál ku koblátoru 

• pedál na ovládanie vŕtačky 
• turniket 

• sterilizátor 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumentárium 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 

Artroskopická prístrojová zostava 
 

• monitor 
• snímacia hlava kamery s káblom 
• kamerová jednotka 
• odsávacia jednotka 
• svetelný zdroj 
• koagulačná jednotka 
• stojan na infúzny roztok 
• pretlaková manžeta na infúzny roztok 

Š4 Dokumentácia: • Chorobopis pacienta/klienta 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 
• Operačný program 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária – artroskopický set 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
  

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom                  do 
operačného traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu 
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(košeľa, nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku a masku.   
Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú            set 
inštrumentária na artroskópiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo   k  operačnému stolu, artroskopickú 
zostavu prístrojov). 

P2 
 

Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, 
cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. 
Sestra overí prítomnosť/neprítomnosť alergie na dezinfekčné roztoky a lieky. 
Pacient/klient  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa 
transportuje na operačnú sálu.   
Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu  na rameno 
(gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám  pre anestéziológa  na operačný stôl.   

P3 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P4 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P5 CS – Otvorí končatinový set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík. 

P6 CS – Postupne otvára  inštumentárium na artroskopiu kolena, ktoré je uložené (v 
sterilizačnom kontajneri, lukasteriku, sterilizátori), šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky.  Pred  otvorením sterilizačných kontajnerov a sterilných 
lukasterikov, kontroluje indikátory sterility a exspiračnú dobu použiteľnosti sterilnej 
pomôcky. Skontroluje evidenciu činnosti sterilizátora. 

P7 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty k artroskopii kolena, preberá šijací ma-
teriál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich  prehľadne   a syste-
maticky  na zarúškovaný základný a pomocný inštrumentačný  stolík. Skontroluje  počet a 
funkčnosť inštrumentov. Poskladá zostavy inštrumentária, ktoré sa skladajú s viacerých častí. 

P8 CS – Naleje  do emitnej misky  F 1/1 (fyziologický roztok), do nerezovej nádoby dezinfekčný 
roztok  na dezinfekciu operačného poľa. 
Pomáha   pri správnom uložení pacienta na operačný stôl. Skontroluje správne naloženie 
turniketu. Po uvedení p/k do anestézie sestra elastickým ovínadlom stiahne operovanú 
končatinu a nafúkne sa manžeta turniketu. Odstráni elastické ovínadlo a zaznamená čas 
naloženia turniketu. 
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P9 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé rúšky) a tampónovými kliešťami 
na umývanie operačného poľa. Operačné pole sa umýva cirkulárne od polovice stehna až do 
polovice predkolenia. 
Sanitár nadvihne  dolnú končatinu nad operačný stol, aby operatér mohol dôkladne umývať 
operačné pole. 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti.  Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží   do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky   sú 
evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 
 

P10 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P11 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku pod operovanú dolnú 
končatinu a zakryje ňou neoperovanú dolnú končatinu  pacienta/klienta. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na dolnú končatinu navlečú končatinový návlek, 
ktorý zafixujú od palca smerom ku kolenu elastickým obväzom  a pod kolenom s lepiacou 
páskou. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku s elastickým otvorom na 
koleno. Dolná časť rúšky sa rozkladá smerom k dolným končatinám. Horná časť rúšky sa 
dokladá smerom k hlave a rohy rúšky sa prifixujú  na infúzne stojany. 
4. Navlečie lekárom druhé páry rukavíc. 
5. Operatér, asistent naložia incíznu fóliu. 

P12 I – Prisunie si základný inštrumentačný stolík  k operačnému stolu. 
 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS asistuje inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení 
prístrojovej techniky. 

P13 Sanitár/ka (ZA) zapne a nastaví operačné lampy. 
I –  Podá  sterilný držiak na svetlo operatérovi. 
Operatér  ho pripevní k operačnej lampe a vycentruje svetlo. 

P14 I – Podá operatérovi    návlek na snímaciu hlavu kamery s káblom. 
CS –  Vloží do návleku snímaciu hlavu kamery s káblom a za prísne aseptických  podmienok 
prevezme okraj návleku a pomaly vsúva kábel do návleku. 
I – Podá operatérovi optiku, ktorú nasadí na hlavu kamery a fixuje lepiacou páskou. 

P15 I – Postupne  podá operatérovi  svetelný kábel, preplachovú hadicu. V prípade potreby 
použitia koblátora podá voľný koniec kábla CS. 
 
CS – Postupne  preberá od operatéra jednotlivé káble a hadice, zapája  ich do príslušných 
prístrojov  artroskopickej zostavy.  Preplachovú hadicu napojí  do Ringerovho roztoku na 
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infúznom stojane, v prípade potreby použitia koblátora zapojí voľný koniec, ktorý preberie 
od inštrumentárky do prístroja.  CS skontroluje nastavené hodnoty prístrojov, skontroluje 
umiestnenie nožného pedálu ku koblácii. 
Ponapája káble  na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany   a 
bezpečnosti  práce. 

P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 
pokyny operačného tímu.  Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu. 
Vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     

P18 Priebeh operačného výkonu 

V celkovej anestézii alebo spinálnej anestézii robíme incíziu paraligamentózne, cez ktorú 
zavádzame trokár a následne 30° optiku. Operatér naplní koleno fyziologickým roztokom 
a napojí preplachovú hadicu na zavedený trokár. Urobí revíziu kolenného kĺbu. 

I – Operatérovi podá skalpel, následne trokár a optiku. Podá naplnenú Janettovu striekačku 
s fyziologickým roztokom. 

P19 Zelenou ihlou si operatér naznačí miesto ďalšej incízie. 

I – Podá operatérovi jednorazovú zelenú ihlu a následne skalpel. 

P20 Operatér pomocou háčika skúša pevnosť jednotlivých štruktúr v kolennom kĺbe. 

I – Podá krátky artroskopický háčik. 

P21 Podľa aktuálneho nálezu v kolene sa operatér rozhodne pre daný výkon, buď resekciu meni-
sku alebo sa jedná len o diagnostickú artroskopiu. 

I – Podľa nálezu v kolennom kĺbe sestra podáva inštrumenty v závislosti od typu výkonu, pre 
ktorý sa operatér rozhodne. Ide väčšinou o podávanie punchov, elektród na kobláciu. 
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P22 Operatér dôsledne vypláchne kolenný kĺb, zavedie Redonov drén. 

I – Podá  Janettovu striekačku s fyziologickým roztokom, následne podá Redonov drén. 

I s CS skontrolujú použité inštrumentárium a gázové rúšky. 
I – Oznámi operatérovi skutočný stav.   
 
CS – Urobí písomný záznam. 
 

P23 Operatér fixuje drén  a uzatvára kožnú incíziu a dá pokyn na uvoľnenie turniketu   a uzatvára 
druhú kožnú incíziu. 

I – Podá  ihelec s nevstrebateľným šijacím materiálom a chirurgickú pinzetu              na fixáciu 
drénu a uzatvorenie druhej kožnej incízie, asistentovi nožnice, napojí Redonov drén do sys-
tému. 

P24 I – Vlhkou  brušnou rúškou ošetrí jednotlivé incízie, následne ich pretrie tampónom namoče-
nom v dezinfekčnom roztoku a rany prekryje sterilným krytím, ktorú následne prifixuje CS. 
Operovanú končatinu bandážuje dvoma elastickými ovínadlami. 

P25 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P26 I – Použité  nástroje odovzdá  do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport  
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P27 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 

P28 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu.. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní inštrumentačných stolíkov. 
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V4 
Inštrumentárka má pripravený dostatočný počet inštrumentária a ostatných pomôcok k 
operačnému výkonu. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení, 
zapájaní potrebnej techniky a je k dispozícii operačnému tímu  počas celého 
operačného výkonu. 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 
Je zachovaná bezpečnosť p/k a operačného tímu. 
 

V8 
Všetky prístroje v artroskopickej  zostave sú funkčné. 
 

V9 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rúšok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť   sa nahlási ope-
ratérovi a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 

V10 
Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad dezinfekcie. 
 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad upratovania. 

V13 
Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
 

 

 



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie pri artroskopii
kolenného kĺbu 

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

A OSE SZ/COS/02 Strana 1 z 5

Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri artroskopii kolenného kĺbu

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické pod- 
mienky v operačnej sále          
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky (sterilné aj neste- 
rilné), prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu? 

Kontrola 
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačné-
ho tímu prezlečení do ochran-
ného pracovného odevu?
Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k artroskopii 
kolena, set rúškovania a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola pomôcok
1b 0b

P2 Skontrolovala cirkulujúca 
sestra osobné údaje a pred- 
operačnú prípravu p/k?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P3

Vykonala  inštrumentárka chi-
rurgickú dezinfekcia rúk            
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P4

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného
plášťa a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní ste-
rilného rúškovania a následne 
postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní steril-
ných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P6

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol v 
neporušenom obale, označený
indikátorom sterility a dátumom
exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov sterility
1b 0b

P7

I – Skontrolovala  počet a 
funkčnosť inštrumentov pred 
operáciou?

Otázka pre sestru 1b 0b

P8

Bol dodržaný správny postup 
naloženia turniketu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Bol dodržaný správny postup 
umývania operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov                 
do sterilných operačných 
plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P11

Dodržala inštrumentárka 
správny postup a  zásady steri-
lity pri rúškovaní operačného 
poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P12-15 Ponapájala CS v spolupráci     
so sanitárom/kou (ZA) prístro- 
jovú techniku a boli dodržané 
zásady asepsy pri zapájaní 

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas činnosti
4b 0b

UPOZORNENIE:
 (1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie    aj to iba v  súlade
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(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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jednotlivých prístrojov a po- 
môcok? Skontrolovala sa 
funkčnosť prístrojov?

P16

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Dodržiava inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-24

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu        
v bodoch P18-P24?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 7b 0b

P25

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala pacienta/kli-
enta   do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie
anestéziologickej

sestry počas činnosti
1b 0b

P26-27

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 
ochrany a  bezpečnosti pri  
práci?

Pozorovanie  sestier,
sanitára/ky (ZA)

počas činnosti      2b 0b

P28

Bola operačná sála nachys-
taná k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa  aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup a zásady 
asepsy pri rúškovaní ste-
rilných inštrumentačných 
stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
 (1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie    aj to iba v  súlade
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(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium k operačnému
výkonu, sterilné rúškovanie     
a všetky potrebné sterilné 
pomôcky k operačnému 
výkonu?

Kontrola
inštrumentária,

pomôcok
1b 0b

V5

Cirkulujúca sestra bola počas 
operačného výkonu k dispozícii
operačnému tímu a mala včas 
pripravený všetok potrebný 
materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka sledovala
pozorne priebeh operačného
výkonu  a pohotovo inštrumen-
tovala pri operácií a dodržia-
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?     

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dodržiaval  operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V8

Boli všetky prístroje funkčné ?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V9

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne,
súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok        
a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahláse- 
ná operatérovi  a písomne 
zaznamenená?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne        
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),
anestéziologickej
sestry  pri činnosti

   1b   0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium        
a zásady výkonu upratovania   
po operačnom výkone?            

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)
a pozorovanie
pri činnosti  

 2b 0b

V13

Je operačná sála pripravená    
k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

UPOZORNENIE:
 (1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie    aj to iba v  súlade
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Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 45 bodov (100%)                                                       
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  44 – 43 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  42 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
 (1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie    aj to iba v  súlade
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(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch pra-
xe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadce na čepeľ č. 4 
• dlhý násadec na čepeľ č. 4 
• nožnice preparačné malé, dlhé 
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• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé, stredné 
• anatomická jemná pinzeta malá, stredná, veľká 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky tupé krátke 
• háky viaczubé 
• štvorzubé svalové hrabličkové háky   
• Langebeckove háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce autofix 
• Redonova ihla 
• Backhausove svorky 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 
 polkrúhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

 
Kostné inštrumentárium: 
 
• zahnuté tupé Hohmanové elevatória 
• špicaté Hohmanové elevatória široké, úzke 

• lištové raspatórium 
• jednozubý háky ostrý, tupý 
• Luerove kliešte 
• kostné šidlo 
• kovová lopatka 
• ploché dláta rôznej šírky 
• žliabkové dláta 
• kombinované kliešte 
• chirurgické kladivo 
• pravítko 
• držiak na reťaz 
• reťaz 
 

Kostné inštrumentárium špeciálne: 
 

• dláto na osteotómiu kŕčka 
• rašple na dreňový kanál viac veľkostí 
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• vyvŕtka na hlavicu femuru 
• nárazník na zatĺkanie endoprotézy 
• zavádzač endoprotézy 
• meridlo hlavice femuru 
• vytĺkač endoprotézy 
• zavádzač kostných štepov 
 

Jednorázové rúškovanie: 
 
• set na endoprotézu bedra: 
 návlek na základný inštrumentačný stolík 
 rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm 
 rúška dvojvrstvová s nástrihom 
 návlek na dolnú končatinu 
 lepiaca páska 
 utierky 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• rúšky dvojvrstvové 150x240 cm 
• rúšky dvojvrstvové 75 x 90 cm 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 75 x 90 cm 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
• incízna fólia 
• lepiaca páska 
• zberné vrecká 
• návleky na prístroj 
 
Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 

   kožný stapler 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• elastické obväzy 
 
Ostatné pomôcky: 
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• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 

• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• súprava na odsávanie 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
• miska na vákuové miešanie cementu 
• kostný cement 
• pílový list 
• cervikokapitálne protézy – implantáty 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• závažie 5 kg – 2 kusy 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
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stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka, nožný pedál 
• nožný pedál k vákuovému miešaniu cementu 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• hydrofilový obväz 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• infúzne stojany 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora    
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44        

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia  si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov – základné a špeciálne, potrebný sterilný materiál a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacientskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné 
predmety a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. Pacient/klient  sa presunie  na transportný vozík,  prezlečie sa do 
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plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na 
transportnom vozíku  sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa na operačný stôl. 
V spolupráci s  operatérom  uloží p/k do správnej polohy na operačnom stole. 

P5 I – V operačnom odeve, s nasadenou operačnou čiapkou a maskou pristúpi k samotnému 
umývaniu rúk pred operačným výkonom.  Oblečie si gumovú zásteru    a vykoná chirurgickú 
dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44).  Po 
vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P7 CS – Otvorí  set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie dvojvrstvové 
rúšky nelepivé a  návlek na inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  rúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so základným inštrumentáriom, 
kostným inštrumentáriom a so špeciálnymi inštrumentami  k cervikokapitálnej endoprotéze 
bedrového kĺbu, vŕtací systém   a pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných 
sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla 
nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I –  Vyberie základné sito inštrumentov, špeciálne sito inštrumentov a položí ich  na 
pomocný  inštrumentačný  stolík. Skontroluje  počet a funkčnosť inštrumentária. Postupne si 
preberá od CS  všetky ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál, 
vŕtací systém, koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné). Na základný inštrumentačný  
stolík si nachystá základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Na inštrumentačný stolík 
na špeciálne inštrumentárium si rozloží inštrumentárium potrebné k založeniu 
cervikokapitálnej endoprotézy bedrového kĺbu. Všetko si prehľadne rozloží, aby  pohotovo 
vedela pripraviť a podať potrebné inštrumentárium. Ostatné inštrumentárium nechá 
uložené  na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku  a prikryje rúškou. Na pomocný 
stolík si pripraví aj potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice   pre 
operatéra a asistenta. 
I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím operačnej 
rany a po ukončení operačného výkonu. 
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CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 Zostavy inštrumentária, ktoré je potrebné skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
Poskladá si vŕtací systém: 
I – V spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za aseptických podmienok 
nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú inštrumentárka vyberie zo 
sterilného setu a drží ju v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu   do púzdra. 
I – Puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. Zatvorené puzdro 
pripevní k vŕtačke. Skontroluje funkčnosť. Pripraví si násadec na pílový list, do ktorého založí 
pílový list. 

P11 CS – naleje   do sterilných nádob  dezinfekčný roztok   na dezinfekciu operačného poľa, na 
výplach operačnej rany  a fyziologický roztok. 
 

P12 Operatér a asistenti po chirurgickom umytí rúk vstúpia do operačnej sály. 
 
I –  Podá  operatérovi  a asistentom sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 I – Inštrumentárka  operatérovi  podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami na umývanie operačného poľa. 
I – Asistentovi  podá tampónové kliešte. V spolupráci s operatérom umýva operačné pole. 
 
Sanitár pridržiava operovanú končatinu nad operačným stolom, aby operatér a asistent ju 
mohli dôkladne  umyť dezinfekčným roztokom. Umýva sa celá dolná končatina cirkulárne, od 
kolena smerom  hore celé stehno a aj dolný kvadrant trupu pacienta až po pupok a od 
kolena smerom  dole k členku. 

P14 Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P15 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
1. Inštrumentárka podá  podkladovú dvojvrstvovú kryciu rúšku, ktorá sa rozloží                  
pod operovanú dolnú končatinu a zakryje sa ňou neoperovaná dolnú končatina  
pacienta/klienta. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na operovanú dolnú končatinu navlečú 
končatinový návlek, ktorý zafixujú od palca smerom k stehnu  elastickým obväzom, ktorý 
ukončia  s lepiacou páskou až do výšky (minimálne jednej až dvoch tretín stehna). 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku s  nástrihom pod operovanú 
končatinu.  Dolná časť rúšky sa rozkladá smerom k dolným končatinám. Horná časť rúšky sa 
fixuje po obidvoch stranách trupu pacienta/klienta. 
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4. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia  samolepiacu veľkú rúšku  tak, aby 
vymedzili horný pól operačného poľa. Rozložia ju smerom k hlave pacienta obidva rohy 
rúšky sa zafixujú na infúzne stojany. 
5. Inštrumentárka navlečie lekárom  a aj sebe druhé páry rukavíc. 
6. Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu a prilepia zberné vrecko. 
 

P16 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou  k rúškovaniu.     

P17 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. 
Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej polohy. Prisunie 
nerezovú nádobu na mobilnom stojane na použitý spotrebný materiál. 
Zapne koncovku nožného ovládača na vákuové miešanie cementu do prípojky na centrálny 
rozvod vzduchu. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky   a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti  práce. 

P18 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné).  Dodáva inštrumentárke potrebný 
materiál včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom 
operačného tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže  len s vedomím inštrumentárky. 

P19 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P20 Priebeh operačného výkonu 
 
I – Podá operatérovi skalpel a chirurgickú pinzetu. Operatér vedie kožný rez. Následne mu 
podá druhý skalpel, ktorým pretne podkožie, fasciu a uvoľní sval. 
 I – Asistentovi  podá chirurgickú pinzetu, veľké rúšky na sušenie v operačnej rane, ostré 
háky.  Podľa potreby koaguláciu a odsávaciu súpravu. 

P21 Operatér postupne podľa anatomických vrstiev sprístupňuje operačné pole a  
inštrumentárka podáva raspatórium, zahnuté tupé Hohmanové elevatória, ostré úzke a 
ostré široké Hohmanové elevatória.  Asistenti zabezpečujú správnu polohu končatiny   v 
jednotlivých fázach operačného výkonu. 

P22 I – Podá dlhý násadec s čepeľou a veľké Kocherove kliešte. Operatér sprístupní kĺbové 
puzdro, ktoré následne otvorí. Vŕtačkou s násadcom na osciláciu (širokým dlátom) pretne  
krček a hlavicu odstráni z jamky pomocou vyvŕtky. 
I – Podá operatérovi  meridlo  hlavice femuru, ktorým zmerá  veľkosť hlavice 
pacienta/klienta. 
CS – Otvorí inštrumentárke po skontrolovaní operatérom cervikokapitálnu protézu.     
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P23 I – Postupne podáva operatérovi rašple (od najmenšej veľkosti), ktorými upravuje dreňovú 
dutinu do tvaru drieku protézy a následne vyplachuje fyziologickým roztokom.  I – Podá 
vybratú protézu, Luerove kliešte a podľa potreby dláto. Operatér vyskúša protézu a podľa 
nej  dlátom  a Luerovymi kliešťami upraví krček. 

P24 I – Podá operatérovi Luerove kliešte, ktorými z hlavice odoberie dva až tri spongiózne štepy. 
Podá mu zavádzač kostných štepov, ktorým  zasunie  do stehnovej kosti pripravené 
spongiózne štepy na odizolovanie dreňovej dutiny    od lôžka protézy. 
 
I – Pripraví fyziologický roztok do výplachovej striekačky a operatér urobí konečný výplach, 
následne  mu podá ovzdušňovací drén. 

P25 I – V miske na vákuové miešanie cementu pripraví kostný cement. Po vymiešaní cementu 
operatér ho natlačí do vopred pripravenej striekačky.  Aplikuje ho do dreňovej dutiny a 
odstráni ovzdušňovací drén. 
I – Operatérovi podá definitívnu protézu, zavádzač endoprotézy a následne  nárazník na 
zatĺkanie endoprotézy  a kladivo.  V spolupráci s asistentom endoprotézu  založí. Vytlačený 
cement odstráni skalpelom. Zatvrdnutie cementu       si operatér kontroluje podľa tuhnutia 
kontrolnej vzorky cementu (10 -12 minút). 
Po zatvrdnutí cementu operatér v spolupráci s asistentmi zreponuje cervikokapitálnu 
protézu do jamky a vyskúša stabilitu kĺbu. 

P26 I – I – V    spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok         a 
nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. 

     CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 

P27 I   I – Opratérovi  podá Redonov drén, ihelec s nachystaným stehom (nevstrebateľný šijací 
materiál), chirurgickú pinzetu na fixovanie redonového drénu a nožnice na skrátenie 
fixačného stehu. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu, zatiaľ           bez spustenia funkcie. 
Operatérovi podá steh  a chirurgickú pinzetu na zošitie svalu, fascie (monofilné vstebateľné 
vlákno alebo nevstrebateľné pletené vlákno) a podkožia  (pletené vstrebateľné vlákno) a 
nevstrebateľné monofilné vlákno na zošitie kože (kožný stapler). Funkciu redonovej drenáže  
spustí až po uzavretí operačnej rany.          
 

P28 I – Umyje  ranu s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P29 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto.   

P30 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P 31 Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie,  skontrolujú zloženie sita podľa zoznamu inštrumentária, následne zabezpečia steri-
lizáciu a vedú potrebnú dokumentáciu.  Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva ope-
račná sestra.  Počas ÚPS všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P 32 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom 
výkone. 
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P 33 Sanitár/ka (ZA) – Pripraví operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
CS a I  – Skontrolujú  pripravenosť operačnej sály. 
 

  

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného 
inštrumentačného stolíka a inštrumentačného stolíka na špeciálne inštrumenty. 
 

V4 
Sety základného a špeciálneho inštrumentária na cervikokapitálnu endoprotézu sú 
kompletne pripravené. Implantáty sú nachystané zo všetkých veľkostí. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť    sa nahlási ope-
ratérovi a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je zachovaná. 

V10 
Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačního oddelenia (poo-

peračnej izby). 
 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie    pri 
cervikokapitálnej endoptotéze bedrového kĺbu

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

    Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky  v operačnej sále     
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky sterilné aj nesterilné, 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení 
1b 0b

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného
tímu prezlečení  do ochranného
pracovného odevu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety 
inštrumentária (základné, 
špeciálne, vŕtací systém a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky k operácii 
cervikokapitálnej endoprotézy 
bedrového kĺbu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov,

inštrumentária

1b 0b

UPOZORNENIE:
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne  pri obliekaní sterilného
plášťa a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri
otváraní sterilného rúškovania 
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri ruš-
kovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný  k operačnému výkonu bol v 
neporušenom obale, označený 
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie? CS skontrolovala  
indikátory sterility na sterilizač-
ných kontajneroch, lukasteri-
koch a evidenciu činnosti steri-
lizátora?

Kontrola materiálu
a indikátorov sterility

1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri príprave sterilné-
ho inštrumentária? Skontrolo-
vala jeho počet a funkčnosť?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P10

Poskladala si inštrumentárka 
zostavy inštrumentária pred 
operačným výkonom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Postupovala CS správne pri 
nalievaní  sterilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P12

Postupovala inštrumentárka      
v spolupráci s CS správne         
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

  P13

Dodržali členovia operačného 
tímu zásady sterility pri umýva-
ní operačného poľa?

Pozorovanie ope-
račného tímu počas

činnosti
1b 0b

 P14

Všetky použité malé gázové 
rúšky použité pri umývaní ope-
račného poľa CS rozložila do  
nerezovej nádoby na použitý 
spotrebný materiál v operačnej 
sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

  P15

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P16-17

Ponapájal sanitár/ka (ZA)         
v spolupráci s  CS prístrojovú 
techniku  a správne nastavil 
operačné lampy?                       
Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie     
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

 P18
Cirkulujúca sestra vypísala 
všetku potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

   P19 Inštrumentárka dodržiavala 
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 
1b 0b

P20-28

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu         
v bodoch P20-P28?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 9b 0b

P29

Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA),  zásady manipulácie s po-
užitým operačným rúškovaním?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA) 1b 0b

P30

Pacient/klient bol bezpečne 
odovzdaný do starostlivosti 
sestry operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie ane-
stéziologickej sestry,

sanitára/ky (ZA)
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P31-32

Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA) zásady výkonu dezinfekcie
a upratovačky zásady výkonu 
upratovania a dodržali sa zása-
dy ochrany a bezpečnosti          
práce?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA), 2b 0b

P33

Operačná sála bola nachystaná
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Kontrola operačnej
sály 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmien-
ky počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas operačného

výkonu
1b 0b

V2

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Bolo inštrumentárium k cervi- 
kokapitálnej endoprotéze bedro-
vého kĺbu kompletne pripra- 
vené? 
Boli pripravené implantáty 
všetkých veľkost?

Kontrola
inštrumentária,

implantárov
1b 0b

V5

Postupovala  cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe 
operačného tímu, rozložení
a zapájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne 
sledovala priebeh operačného 
výkonu a pohotovo inštrumen- 
tovala pri operácií a dodržiavala
základne zásady inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne    
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok           
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8
Operačná rana bola vydezinfi-
kovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9
Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany a bezpečnosti  práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Bol pacient/klient  bezpečne
odovzdaný do starostlivosti 
sestry z operačného
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti        
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania    
po operačnom výkone?

Otázka pre sestru,
sanitára/ku, (ZA)

2b 0b

V13
Bola  operačná sála pripravená  
do pohotovosti, príp. na ďalšiu 
operáciu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   50 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  49 – 48 bodov                               
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  47 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
• násadec na čepeľ 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé, stredné 
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• anatomické pinzety malé, stredné, veľké 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• háky viaczubé tupé 
• okienkové háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce autofix 
• Redonova ihla 
• Backhausove svorky 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 

Jednorázové rúškovanie: 

• set chirurgický univerzálny:    

- rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy   

- rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm – 2 kusy  

- návlek na základný inštrumentačný stolík 

- rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

- lepiaca páska, utierky   

• rúšky samolepiace dvojvrstvové, rúšky dvojvrstvové 

• operačné plášte      

Šijací materiál: 
 

 nevstrebateľný pletený a monofilný  šijací materiál 
(metráž, ihly s návlekom) 

  vstrebateľný pletený a monofilný šijací materiál (metráž, 
ihly s návlekom) 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázové rúšky veľké) 
• sterilné krytie operačnej rany 
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Ostatné pomôcky: 
 
• čepele 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla 
• Redonov drén a redonová súprava 
• operačné rukavice viac veľkostí 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele   
• operačné nohavice   
• operačné masky   
• operačné čiapky   
• antistatická obuv   
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• 10% Formalín 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie pri extirpácii 
nezhubného nádoru prsníka 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/04 Strana 4 z 9 

 

UPOZORNENIE: 
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histológiu 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia              si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetko 
potrebné sterilné inštrumentárium, set rúškovania a iný  potrebný sterilný materiál. Vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo     k  operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacientskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta.  Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. P/k  sa presunie         na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku  sa trans- 
portuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu 
elektródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám  pre  anestéziológa  na 
operačný stôl. 

P5 I –   Oblečie si gumovú zásteru a vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE 
SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44).  Po vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi   
do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
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P7 CS – Otvorí  set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie dvojvrstvové 
rúšky nelepivé. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  rúškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) s  inštrumentáriom,  a pokračuje v 
otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla 
nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I –  Vyberie základné sito inštrumentária a položí na pomocný  inštrumentačný  stolík. 
Skontroluje  počet a funkčnosť inštrumentária. Postupne si preberá od CS  všetky ďalšie 
potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál,  koagulačný kábel a iné). Na 
základný inštrumentačný  stolík si nachystá  inštrumentárium  potrebné k operácii. Všetko si 
prehľadne rozloží, aby  pohotovo vedela pripraviť a podať potrebné inštrumentárium. Na 
pomocný stolík si pripraví  aj rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice pre 
operatéra a asistenta. 
I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 CS – naleje   do sterilných nádob  dezinfekčný roztok   na dezinfekciu operačného poľa,  
dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany  a  fyziologický roztok. 
 

P11 Operatér a asistenti po chirurgickom umytí rúk vstúpia do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  operatérovi  podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného poľa. 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P12 I –  Podá  operatérovi  a asistentom sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
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P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním.  Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
pupka  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      

P14 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu). 

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti  práce. 

P16 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné).  Dodáva inštrumentárke potrebný 
materiál včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom 
operačného tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P18 Priebeh operačného výkonu: 
Operatér vedie kožný rez podľa lokalizácie nezhubného nádoru. Po incízii podáva sestra ope-
ratérovi a asistentovi chirurgické pinzety a operatérovi preparačné nožnice. Pomocou nožníc 
alebo zahnutého peánu preparuje nezhubný nádor a asistent ranu rozťahuje zahnutými tu-
pými hákmi a suší operačné pole. Vybratá vzorka  sa odosiela na peroperačné histologické 
vyšetrenie a na definítivnu histológiu. Operačná rana sa po vybratí materiálu zreviduje, šetr-
ne sa zastaví krvácanie a uzatvára sa v anatomických vrstvách  vstrebateľnými stehmi. Kožu 
zašívame atraumatickým šitím. 

P19 I – Pred uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou, ich súhlasný počet nahlási operatérovi. 
CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  urobí písomný záznam.   
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P20 I – Umyje  ranu s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P21 CS – Vzorku na per-operačné histologické vyšetrenie   vloží  do nádoby, vypíše štítok s identi-
fikačnými údajmi pacienta a prilepí ho na nádobu s histologickým materiálom. Táto vzorka sa 
nefixuje do 10% Formalínu. Zabezpečí ihneď  transport do laboratória. 
Vzorku na definitívne spracovanie zafixuje  do 10 % Formalínu, vypíše štítok  s identifikačný-
mi údajmi pacienta a prilepí ho na nádobu s odobratým materiálom. 
Zabezpečí transport do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosť  pri práci. 

P22 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P24 Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie,  skontrolujú zloženie sita podľa zoznamu inštrumentária, následne zabezpečia steri-
lizáciu a vedú potrebnú dokumentáciu.  Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva ope-
račná sestra.  Počas ÚPS všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P25 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom 
výkone. 

P26 Sanitár/ka (ZA) – Pripraví operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
CS a I  – Skontrolujú  pripravenosť operačnej sály. 

  
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 

 V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 

 V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného inštrumen-

tačného stolíka.  

 V4 Sety základného inštrumentária sú kompletne pripravené. 

 V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení a zapájaní 

potrebnej techniky. 

 V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo inštrumentuje  pri 

operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rušok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
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 V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného oddelenia (poo-

peračnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu dezinfekcie.  

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-

nia. 

 
V13 

Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 



A
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie    pri 
extirpácii nezhubného nádoru prsníka 

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 
    Š1 Majú sestry príslušný stupeň 

vzdelania?
Cielená otázka

pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky  v operačnej sále     
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky sterilné aj nesterilné, 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení 
1b 0b

Š4 

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného
tímu prezlečení  do ochranného
pracovného odevu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P2 Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry   sterilný  set 
inštrumentária a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky    
k operácii ?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

1b 0b
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie sanitá-
ra/ky (ZA)

počas činnosti
1b 0b

P5

Vykonala inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne  pri obliekaní sterilného
plášťa a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní ste-
rilného rúškovania a následne 
postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní sterilných
stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný  k operačnému výkonu bol v 
neporušenom obale, označený 
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie? 

Cirkulujúca sestra skontrolovala
indikátory sterility na sterilizač-
ných kontajneroch, lukasteri-
koch a evidenciu činnosti steri-
lizátora?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zása-
dy   sterility pri príprave steril-
ného inštrumentária? Skontro-
lovala jeho počet a funkčnosť?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P10 Postupovala  cirkulujúca sestra 
správne pri nalievaní  sterilných
roztokov? Pozorovanie sestry

počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P11

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spotreb-
ný materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovala inštrumentárka      
v spolupráci s CS správne         
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

  P13

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie  sestry
počas činnosti

1b 0b

P14-15

Ponapájal sanitár  v spolupráci 
s  CS prístrojovú techniku        
a správne nastavil operačné 
lampy?                                       
Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

  P16
CS správne vypísala všetku po-
trebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Inštrumentárka dodržiavala 
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 
1b 0b

 P18-20

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu         
v bodoch P18-20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 3b 0b

  P21

Zabezpečila CS transport odo-
bratého materiálu do laborató-
ria?

Otázka pre sestru
1b 0b

   P22 
Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA), zásady manipulácie         
s použitým rúškovaním?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P23

Pacient/klient bol bezpečne 
odovzdaný do starostlivosti 
sestry operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie ane-
stéziologickej sestry,

sanitára/ky (ZA)
1b 0b

Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA) zásady výkonu dezinfekcie

2b 0b
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P24-25

a upratovačky zásady výkonu 
upratovania a dodržali sa zása-
dy ochrany a bezpečnosti pri  
práci?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

P26

Nachystali sestry operačnú sálu
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Otázka pre sestry 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmien-
ky počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas operačného

výkonu
1b 0b

V2

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4
Bolo inštrumentárium 
kompletne pripravené? 

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala  cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač- 
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne 
sledovala priebeh operačného 
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala pri operácií a dodržia- 
vala základne zásady   
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne  
a súhlasí s následnou kontrolou
použitých gázových rúšok         
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8
Operačná rana bola dezinfiko-
vaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval  operační tím 
zásady ochrany a bezpečnosti  
pri práci?

Pozorovanie ope-
račného tímu

1b 0b
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V10

Bol pacient/klient  bezpečne
odovzdaný do starostlivosti 
sestry z operačného odde-
lenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti       
o použité inštrumentárium         
a zásady výkonu upratovania    
po operačnom výkone?

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA) 2b 0b

V13

Bola  operačná sála pripravená 
do pohotovosti, príp. na ďalšiu 
operáciu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   43 bodov (100%)                                                    
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 42 – 41 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: • Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 
• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 
• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 
• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 
• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 
použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 

 
• násadec na čepeľ 
• anatomické pinzety malé 
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• anatomické pinzety stredné 
• anatomické pinzety brušné 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• peany moskito 
• peany rovné malé 
• peány zahnuté malé 
• peány stredné zahnuté (inteligent) 
• ihelce autofix 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé, veľké 
• háky tupé 
• háky ostré viaczubé 
• laparotomický hák malý 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Redonova ihla 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
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• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• Redonov drén, redonová súprava 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky  na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
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nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorazové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 

 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora     
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44        

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného traktu 
(vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na herniotómiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  k  operačnému stolu, prístrojovú 
techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacientskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorazovou čiapkou a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku  sa trans- 
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portuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno (gluteálnu 
oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa  na operačný stôl. 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný  a základný  
inštrumentačný stolík. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový materiál, 
šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, sterilné rukavice a iné). Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentá cie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla 
nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty na herniotómiu, šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich  prehľadne a systematicky  na 
zarúškovaný inštrumentačný a pomocný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. 
Na pomocný stolík si pripraví aj potrebné rúškovanie      na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Dodržiava zásady asepsy.     
I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny brušnej 
a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 CS – naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
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stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u operovaných 
pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P13 
 

Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.    
   

P14 I – Sa postaví s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný kábel 
(aktívnu elektródu)  lepiacou páskou k rúškovaniu.     
 

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS nastaví operačné lampy, asistuje inštrumentárke pri 
postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej elektródy do 
koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej  
polohy. 
Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na použitý spotrebný materiál. Ponapája 
káble  na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti  pri práci. 

P16 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho materiálu, 
evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné). Dodáva inštrumentárke potrebný materiál 
včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného 
tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
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P17 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P18 Piebeh operačného výkonu: 
 
I – Operatérovi podá skalpel, chirurgickú pinzetu (anatomickú pinzetu). Operatér robí šikmý 
rez nad slabinovým kanálom. Asistentovi podá chirurgickú pinzetu, ostré viaczubé háky, malú 
gázovú rúšku (tampón  na kliešťach). Asistent ostrými hákmi roztvára incíziu. Operatér pretína 
podkožie až na fasciu. Drobné krvácanie v podkoží zastavuje  chytaním drobných cievok chi-
rurgickou pinzetou (anatomickou pinzetou), ktoré koaguluje.   

P19 I – Operatérovi podá preparačný tampón v kliešťach, ktorým očistí aponeurózu. Následne mu 
podá skalpel, ktorým urobí incíziu, dva kochre a preparačné nožnice. Preparačnými nožnicami 
potom rozšíri incíziu proximálne smerom k vnútornému anulu a distálne k povrchovému anulu 
inguinálneho kanála. Asistent roztvára ranu tupými hákmi 

P20 I – Podá  preparačný  tampón  zachytený v kochri  a chirurgickú pinzetu. Operatér od preparuje 
laterálny list aponeurózy až po zadný okraj ligamentum inguinale (Pouparti) a chytí ho  
kochrom.  Odpreparuje si mediálny list až po vagina anterior musculi recti abdomini a opäť ho 
chytí  kochrom.  Pri  preparácii operatér pozorne identifikuje nervy, aby sa predišiel ich 
poškodeniu. 

P21     I  Podá operatérovi malú anatomickú pinzentu a preparačné nožnice. Asistentovi tampón na 
 kli kliešťach , ktorý podľa potreby stále vymieňa za nový.  Operatér pristupuje k uvoľneniu             
fu   finikulu, ktorý uvoľňuje pomocou anatomickej pinzety a preparačných nožníc. Asistent  
sp   sprístupňuje ranu tupými hákmi a priebežne suší operačnú ranu.  Podáva  pripravenú 
       zvlhčenú longetu a rovný malý peán.  Pod uvoľnený  funiculus spermaticus operatér podvlečie                
lo   longetu pomocou anatomickej pinzety a voľné konce longety chytí do peána. 

P22     I – Podá operatérovi  anatomickú pinzetu, kocher, preparačné nožnice a následne ďalší kocher. 
Operatér pokračuje v preparácii herniálneho vaku.   Kochrom si zachytí fundus vaku nepriamej 
hernie a postupne ho preparuje až k jeho krčku. Ak je celý vak vypreparovaný a očistený 
nasadí ešte jeden kocher a  medzi dvoma kochrami vak otvorí preparačnými nožnicami.  Po 
kontrole obsahu vaku dostrihne vak ešte z dvoch strán až ku krčku, kde nasadí ďalšie kochre.  I 
Nachystá nevstrebateľný steh a podá operatérovi. Operatér prešije vak hernie v krčku 
tabakovým  stehom. Asistent strihne zvyšný vak a voľné konce tabakového stehu 
preparačnými nožnicami. 
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P23 Podáva operatérovi  ihelec  s nachystaný šijacím materiálom (nevstrebateľný pletený šijací 
materiál alebo nevstrebateľný monofilný alebo  vstrebateľný monofilný šijací materiál) a  chi-
rurgickú pinzetu.  Asistentovi priebežne tampón na kliešťach   a  následne nožnice.   
Operatér pristúpi k plastike inguinálneho kanála. 
Prvá vrstva (Bassiniho plastika): Operatér prišíva trojitú vrstvu, ktorá obsahuje fasciu transver-
salis, musculus transversus abdominis a musculus obliquus abdominis internus k ligamentum 
inguinale (Pouparti) retrofunikulárne s tesnosťou na špičku prsta okolo funikulu. Asistent na-
kladá peány na voľné konce každého stehu a  naložené stehy potom operatér zaviaže smerom 
od tuberculum pubicum až po funikulus. Voľné konce odstrihne  nožnicami. Asistent strihne 
podvlečenú longetu a operatér pristupuje k druhej vrstve plastiky, ktorá vznikne suturou apo-
neurózy musculus obliquus abdominis externi prefunikulárne. Po ukončení plastiky asistent 
strihne voľné konce stehov. 

P24 I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých tampónov prešívaných s RTG 
(gázových rúšok)  a nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. 

CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 
Operatér zreviduje operačnú ranu. Vypláchne ju  fyziologickým a dezinfekčným roztokom. 
Usuší malými gázovými rúškami, zastaví krvácanie s použitím koagulácie      a pokračuje v sutu-
re operačnej rany v anatomických vrstvách. Ak je potrebné operačnú ranu drénuje Redono-
vým drénom. Pokračuje suturou podkožia (ihelec  s okrúhlou ihlou so vstrebateľným pleteným 
materiálom) a ranu uzatvára šitím kože (ihelec s kožnou ihlou s monofilným vláknom alebo s 
pleteným nevstrebateľným vláknom). 

P25 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P26 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P27 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P28 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava základné zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje na sito a zabezpečí transport na 
oddelenie  centrálnej sterilizácie. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná 
sestra. Počas ÚPS všetky  činnosti   súvisiace s dezinfekciou a sterilizáciou vykonáva operačná 
sestra. 
 

P29 Upratovačky v spolupráci so sanitárom/kou (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. Dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci. 
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P30 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky v operačnej sále. 
 

V2 
Inštrumentárka  dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk  pred operáciou. 
 

V3 
Počas celého operačného výkonu sú dodržiavané  zásady sterility. 

 

V4 
Inštrumentárka má dostatočne pripravené inštrumentárium a ostatné pomôcky potrebné k  
operačnému výkonu. 
 

V5 
Cirkulujúca  sestra  skontrolovala operačné pole. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra v spolupráci so sanitárom/ou (ZA) zabezpečia správnu polohu 
pacienta a podloženie neutrálnej elektródy. 
 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje operačný výkon a pohotovo podáva chirurgom 
nástroje a iný potrebný  materiál. 
 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 
 

V9 Operačný výkon prebieha bez ohrozenia pacienta/klienta a operačného tímu. 
 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad upratovania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 

pri ingvinálnej hernii podľa Bassiniho

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 

 otázka pre sestru,

 kontrola prostredia,

 kontrola pomôcok,

 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného 
tímu prezlečení  do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P2 

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k herniotómii,     
set rúškovania a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

P3

Skontrolovala CS osobné údaje  
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
pacienta/klienta na operačný stôl
a prifixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka 
chirurgickú dezinfekcia rúk          
pred operačným výkonom podľa 
predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility      
pri otváraní sterilného rúškovania
a následne postupovala 
inštrumentárka  správne pri 
rúškovaní inštrumentačných 
stolíkov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol            
v  neporušenom obale, označený
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility

1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Postupovala  cirkulujúca sestra   
pri nalievaní  sterilných roztokov 
správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Všetky malé gázové rúšky 
použité pri umývaní operačného 
poľa CS rozložila do  nerezovej 
nádoby na použitý spotrebný 
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru
1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov do 
sterilných operačných plášťov?   

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

1b 0b
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P13 

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility             
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14-15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s cirkulujúcou  sestrou 
prístrojovú techniku a správne 
nastavil operačné lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas
činnosti

2b 0b

P16

Cirkulujúca sestra vypísala 
všetku potrebnú dokumentáciu a 
pozorne sledovala operačný 
výkon        a bez vyzvania 
inštrumentárke dopĺňala 
potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-25

Inštrumentárka mala dobrý 
prístup  k operačnej rane a 
pravej ruke operatéra a 
postupovala  podľa postupov 
štandardu          v bodoch P18-
P25?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 8b 0b

P26

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)    
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri 
manipulácii s použitým  
operačným rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P27

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne  
do starostlivosti sestry 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P28-29 Dodržala I, CS a  sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu 
dezinfekcie o použité 
inštrumentárium      a zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitár/ky (ZA),
počas činnosti      

2b
     
0b
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P30

Sestry nachystali operačnú sálu  
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola operačnej
sály 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk        
pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   inštru-
mentárium na herniotómiu, ste-
rilné rúškovanie a všetky pot-
rebné sterilné pomôcky k ope-
račnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5-6

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
v spolupráci so sanitárkou/om 
(ZA) predoperačnú prípravu 
pacienta/klienta a bezpečne        
ho uložila na operačný stôl?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu     
a pohotovo inštrumentovala         
pri operácií a dodržiavala zák-
ladne zásady inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Bola  dokumentácia pred a po-
čas operácie vedená správne      
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok            
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany a bezpečnosti pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b
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V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), anes-
téziologická sestra p/k bezpečne 
do starostlivosti sestre operač-
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti         
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania      
po operačnom výkone?               

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)

Pozorovanie
počas činnosti  

   2b 0b

V13
Bola operačná sála pripravená    
k ďalšiemu operačnému výkonu? Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   47 bodov (100%)                                                    
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  46 – 45 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 44 bodov     

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného výkonu 
Zabezpečiť chronologický prehľad a kontinuitu operačného výkonu 
Minimalizovať negatívne následky operačného výkonu pre pacienta 
Umožniť edukáciu sestrám – inštrumentárkam 
Objektívne zhodnotiť kvalitu poskytovanej starostlivosti 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacientky indikované na operačný výkon 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: sestra so špecializáciou v inštrumentovaní na operačnej sále, sestra , zdravotnícky 
asistent, sanitár po zaškolení 

Š2 Prostredie: Operačná sála vyčlenená na gynekologické operácie 

 
Š3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomôcky :  
Prístrojové vybavenie: 

 operačný stôl s gynekologickou polohou 
 operačné lampy 
 výškovo nastaviteľný stolík (horný) 
 pomocné stolíky  4 ks 
 stojan na varič + varič 
 odsávacie zariadenie 
 laparoskopická veža (videovoz) 
 Force Triad  
 

Inštrumentárium sterilné: 
 laparoskopické sito na LAVH 
 optika 10 mm 30º, alebo priama 
 plastické sito  
 kyretová súprava  
 Xtd peán 1 ks 
 uterus manipulátor 1 ks 
 násadce na uterus manipulátor 1 ks 
 LigaSure 10mmm/37 cm 1 ks 
 LigaSure Xtd 1 ks 
 endo ihelec 1 ks 
 endo uzlovač 1 ks 
 endo disektor 1 ks 
 endo babcock 1 ks 
 pošvové zrkadlá 2 ks 
 troakár 11 mm s bodcom  2 ks 
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Ďalšie vybavenie: 
 nádoba na použité rúška a tampóny  
 igelitové vrece na komunálny odpad  
 igelitové vrece na biologický odpad  

 
Ostatné pomôcky sterilné: 

 lavór, miska (2 ks) 
 čepieľka č. 11, 23 (2 ks) 
 koagulačný kábel k laparaskopii (1 ks) 
 svetlo vodivý kábel (1 ks) 
 hadice k odsávacej technike 1 súprava 
 návlek na endokameru (1 ks) 
 striekačka 2 ml (1 ks), 20 ml (2 ks) 
 redonov drén, redonová operačná súprava p.p. 
 sterilné rukavice (8 párov) 

 
Operačná bielizeň sterilná: 

 operačný plášť (4 ks) 
 set na LAVH – na zarúškovanie pacienta (1 ks) 
 vrecúško na laparoskopické inštrumenty (2 ks) 
 rúška operačná 100x150 cm (3 ks) 

 
Obväzový a krycí materiál: 

 sada obväzového materiálu – OM 2 (1 ks) 
      ▪     štvorce na krytie operačných incízii (3 ks) 
 
Lieky: 

 infúzne roztoky F 1/1  (2x 500ml, 1x1000 ml) 
 dezinfekčné prostriedky  
( Skinsept color, Betadine) 
 

Šijací materiál: 
Nevstrebateľný polyfilný: 

  návlek s ihlou – 3-0  (1 ks) 
Vstrebateľný polyfilný: 

  návlek bez ihly – 0  (2 ks) 
  návlek bez ihly -1   (2 ks) 
  návlek s ihlou na laparoskopické šitie   2-0   (1 ks) 

 
Ostatné pomôcky nesterilné: 

 kábel k optike s kamerovou hlavicou 
 nádoba na preparát na histologické vyšetrenie 
 štítky na označenie nádob 
 štítky na označenie setov 
 písacie potreby 
 dezinfekčný prostriedok na inštrumenty  
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Š4 

Dokumentácia : Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia 
Dokumentácia z operačných sál: 

 záznam o kontrole sterilizácie 
 žiadanka na sterilizáciu 
 vykazovanie liekov a ŠZM 
 záznam o zaslaní biologického materiálu na vyšetrenie 

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Sestra – inštrumentárka skontroluje pripravenosť operačnej sály : 
 

 čistotu a hygienu prostredia 
 funkčnosť technického vybavenia 
 usporiadanie prístrojového vybavenia 

             

P2 
 

 
Sestra – inštrumentárka: 
▪ vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk (podľa  OSE SZ/COS/44) 
▪ si oblečie operačný plášť (podľa OSE SZ/COS/38) 
▪ si navlečie sterilné rukavice (podľa OSE SZ/COS/43) 
▪ rúškuje stolíky (podľa OSE SZ/COS/39) 
 

P3 Sestra –inštrumentárka preberá od obiehajúcej sestry zdravotnícke pomôcky, pričom obiehajúca sestra 
pri ich otváraní kontroluje šaržové indikátory : 

 plastické sito  
 set laparaskopický  na LAVH 
 kyretovú súpravu 
 pošvové zrkadlá 
 optiku 
 sólo inštrumenty 
 sterilné šijacie ihly v kazete 
 návlek na endokameru 
 sadu obväzového materiálu – počet jednotlivých kusov preráta spolu s obiehajúcou sestrou 
 sadu operačného prádla – LAVH set 
 šijací materiál 
 sterilné rukavice pre členov operačného tímu 

 

P4 Obiehajúca sestra priebežne lepí indikátory do záznamu o kontrole sterilizácie 
 



 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

o š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie pri 
laparoskopicky asistovanej 

vaginálnej hysterektómii 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE/SZ/COS/06 Strana 4 z 8 

 

UPOZORNENIE: 

 (1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

P5 
 

 
Sestra – inštrumentárka si chystá inštrumenty na stolíky: 
 
Horný stolík – ideálka:      
Základné inštrumenty: 

 držiak na skalpelovú čepielku č. 3 s čepielkou č.11 
 preparačné nožnice zahnuté 
 svorky na bielizeň 12 cm – 2 ks 
 chirurgická pinzeta 14 cm – 2 ks 
 ihelec autofix – 1 ks 
 nožnice pre inštrumentárku – 1 ks 
 tampónové kliešte – 3 ks 
 chirurgické šijacie ihly   
 miska s fyziologickým roztokom 
 kocher rovný 16 cm – 2 ks 

 

P6 
 

Sestra – inštrumentárka dá sanitárovi pokyn na prevoz pacientky z anestéziologickej prípravovne na 
operačnú sálu 

P7 
 

Sestra – inštrumentárka skontroluje pohľadom: 
 polohu pacientky a pripravenosť operačného poľa 
 nalepenie neutrálnej elektródy 

 

P8 
 

Sestra – inštrumentárka prisunie operatérovi stolík na dezinfekciu operačného poľa – vaginálnej časti 
a zavedenie uterus manipulátora : 

 po dezinfekcii a zavedení manipulátora sestra za pomoci obiehajúcej sestry a sanitárky podloží 
pod zadok pacientky sterilnú rúšku 100 x 150 cm 

 

P9 
 

Sestra – inštrumentárka podá operatérovi pomôcky na dezinfekciu operačného poľa – abdominálnej 
časti : 

 tampónové kliešte 
 veľké tampóny – 4 ks 

           

P10 
 

Sestra – inštrumentárka podáva operatérovi a asistentovi : 

 operačný plášť, ktorý si obliekajú za pomoci obiehajúcej sestry, prípadne sanitára 

 sterilné rukavice – navliekajú si ich v spolupráci s inštrumentárkou 
 

P11 
 

Sestra – inštrumentárka spolupracuje s operatérom pri rúškovaní pacientky : 
sterilnou veľkou plachtou s otvormi na abdominálnu aj vaginálnu časť operácie prikryjú celú pacientku 
 

P12 
 

Sestra – inštrumentárka prisunie horný a dolné stolíky k operačnému stolu a zaujme miesto vedľa 
operatéra 
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P13 
 

Sestra – inštrumentárka podáva operatérovi a asistentovi : 
 kábel na koaguláciu 
 insuflačnú hadicu 
 oblečenú optickú kameru so svetlo vodivým káblom 
 súpravu hadíc na odsávanie 
 suchý zips na fixáciu 
  kameru, ktorú obalí teplým prešívaným tampónom 45x45 cm, ktorý priebežne vymieňa 

Operatér podáva koncové časti káblov a hadíc obiehajúcej sestre a sanitárke 
 

P14 
 

Sestra – inštrumentárka skontroluje pohľadom správnosť zapojenia káblov a hadíc 

P15 Sestra – inštrumentárka podáva inštrumenty na vytvorenie pneumoperitonea : 
Operatérovi postupne podáva : 

 skalpel č. 11 
 rovné kochre 16 cm 2 ks na uchopenie kože v oblasti pupka 
 uzavretú veressovú ihlu s kvapkou fyziologického roztoku na kvapôčkový test 

Asistentovi podáva : 
 tampónové kliešte s tampónom na sušenie 

insuflačnú hadicu, ktorú asistent napojí na veressovú ihlu 
 

P16 
 

Sestra – inštrumentárka podáva inštrumenty na revíziu malej panvy : 
Operatérovi podá : 

 troakár 11 mm s mandrénom a ventilom na zavedenie optiky 
 zohriatu optiku 
  skalpel č. 11 
 troakár 11 mm s mandrénom a redukciou – pracovný na zavedenie inštrumentov 

Asistentovi podá : 
 skalpel č. 11 
 troakar 11 mm s mandrénom a redukciou– asistenčný na zavedenie inštrumentov 

P17 
 

Sestra – inštrumentárka podáva laparoskopické inštrumenty na prerušenie oblého väzu, otvorenie 
vezikouterinnej pliky, prerušenie zadného listu širokého väzu a sprístupnenie cievneho zväzku na hrane 
uteru : 
Operatérovi podá: 

 LigaSure 10mm/37 cm 
Asistentovi podá: 

 Endo Babcock 

P18 
 

Sestra inštrumentárka podáva laparoskopické inštrumenty na prerušenie sakrouterinných väzov: 
Operatérovi podá: 

 inštrument na monopolárnu koaguláciu s HF elektródou v tvare háčika 5 mm 
Asistentovi podá: 
endo Babcock 

P19 
 

Po skončení abdominálnej časti operácie dá sestra inštrumentárka  pokyn obiehajúcej sestre a sanitárke 
na vypnutie a odsunutie laparoskopickej veže 

P20 
 

Sestra inštrumentárka si vymení  inštrumentačný stolík s laparoskopickým inštrumentáriom za stolík na 
vaginálnu časť operácie   
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P21 
 

Sestra inštrumentárka podá operatérovi : 
 inštrument na koaguláciu s ručným spínačom 
 Xtd peán s návlekom 
 Suchý zips na uchytenie inštrumentov 

Operatér podá koncovky káblov sanitárke 

P22 
 

Sestra inštrumentárka pohľadom skontroluje správnosť zapojenia káblov 

P23 
 

Sestra inštrumentárka podáva inštrumenty: 
Operatérovi podá: 

 skalpel s čepieľkou č. 23 a dlhú chirurgickú pinzetu na cirkumcíziu krčka maternice 
Prvému asistentovi podá:  

 kliešte amerikán 2 kusy 
Druhému asistentovi podá : 
scherbach so závažím a pošvové zrkadlá 

P24 
 

Sestra inštrumentárka podáva inštrumenty: 
Operatérovi podá: 

 preparačné zahnuté nožnice a dlhú chirurgickú pinzetu na preparáciu pubovezikálnej fascie 
Asistentovi podá: 
tampónové kliešte s tampónom na sušenie krvácania 

P25 
 

Sestra inštrumentárka podáva inštrumenty: 
Operatérovi podá: 

 Xtd peán na koaguláciu dolných a horných rámov uterinných ciev a parametrií 
Asistentovi podá: 
Tampónové kliešte s tampónom na sušenie krvácania 

P26 
 

Sestra inštrumentárka prevezme od operatéra extrahovaný uterus, ktorý vloží do emitnej misky 

P27 
 

Sestra inštrumentárka podá: 
Operatérovi podá: 

 ihelec bozeman s návlekom vstrebateľného polyfilného vlákna a chirurgickú dlhú pinzetu na su-
túru pošvy 

Asistentovi podá: 
nožnice na strihanie nití a tampónové kliešte s tampónom na sušenie krvácania 

P28 
 

Sestra inštrumentárka operatérovi podá: 
longetu z gázy navlhčenú v roztoku Betadine nariedenom v pomere 1:10 a dlhú chirurgickú pinzetu na 
tamponádu pošvy 

P29 
 

Sestra inštrumentárka odsunie stolík na vaginálnu časť operácie a vymení si sterilné rukavice 

P30 
 

Sestra inštrumentárka dá pokyn obiehajúcej sestre a sanitárke na zapojenie laparoskopickej veže, 
pohľadom skontroluje správnosť zapojenia hadíc a káblov 

P31 
 

Sestra inštrumentárka vymení sterilné rukavice všetkým členom operačného tímu a zaujmu polohu na 
laparoskopickú časť operácie 
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P32 
 

Sestra inštrumentárka podáva : 
Operatérovi podá : 

 optickú kameru zohriatu teplou rúškou 
 endo babcock 

Asistentovi podá: 
endo grasper 

P33 
 

Po kontrole malej panvy sestra podáva : 
Operatérovi podá: 

 redonov drén, ktorého koniec uzavrie peánom 
Asistentovi podá: 

 ihelec s návlekom nevstrebateľného polyfilného vlákna v kožnej ihle a chirurgickú pinzetu na fi-
xáciu drénu 

 nožnice na odstrihnutie  vlákna 
Operatérovi podá: 
ihelec s návlekom nevstrebateľného monofilného vlákna s kožnou ihlou a chirurgickú pinzetu na sutúru 
incízií 

P34 
 

Sestra – inštrumentárka ošetrí operačné incízie : 
 rúškom navlhčeným vo fyziologickom roztoku umyje okolie incízií 
 suchým rúškom osuší okolie incízií 
 incízie pretrie tampónom navlhčeným s roztokom Betadine 
 incízie prekryje sterilným krytím  

P35 
 

Sestra – inštrumentárka napojí p.p. Redonovú operačnú súpravu, alebo zberný sáčok na drén 

P36 
 

Sestra – inštrumentárka v spolupráci s obiehajúcou sestrou : 
použité inštrumenty pootvára, rozoberie a vloží do dekontaminačných kontajnerov naplnených 
dezinfekčným roztokom 

P37 
 

Sestra – inštrumentárka v spolupráci s obiehajúcou sestrou : 
 skontrolujú operačnú sálu 
  dokumentáciu 
 záznam o zaslaní biologického materiálu na vyšetrenie 

          

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Operačná sála je po dezinfekcii, vybavená funkčnými  prístrojmi, pripravená k operačnému výkonu  

V2 Počas celého operačného výkonu sú dodržiavané zásady asepsy.  
 

V3 Potrebné inštrumentárium a ostatné pomôcky má sestra – inštrumentárka pripravené. 
 

V4 Kontinuálny priebeh operačného výkonu zo strany sestry – inštrumentárky je zabezpečený. 
 

V5 Bezpečnosť pacienta aj operačného tímu zo strany sestry – inštrumentárky je zabezpečená. 

V6 V dokumentácii pacienta sú zaznamenané údaje o sterilizácii zdravotníckeho materiálu. 
 

V7 Operačná sála je pripravená na ďalší operačný výkon, prípadne do pohotovosti 



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie
pri laparoskopicky asistovanej

vaginálnej hysterektómii 

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

 A OSE SZ/COS/06 Strana    1 z 3

Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu inštrumentovanie pri 

laparoskopicky asistovanej vaginálnej hysterektómii 

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 

 otázka pre sestru,

 kontrola prostredia,

 kontrola pomôcok,

 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk        
pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3 Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V4

Pripravila inštrumentárka   inštru-
mentárium na herniotómiu, ste-
rilné rúškovanie a všetky pot-
rebné sterilné pomôcky k ope-
račnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5-6

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
v spolupráci so sanitárkou/om 
(ZA) predoperačnú prípravu 
pacienta/klienta a bezpečne        
ho uložila na operačný stôl?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu     
a pohotovo inštrumentovala         
pri operácií a dodržiavala zák-
ladne zásady inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Bola  dokumentácia pred a po-
čas operácie vedená správne      
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok            
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V9
Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany a bezpečnosti pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), anes-
téziologická sestra p/k bezpečne 
do starostlivosti sestre operač-
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti         
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania      
po operačnom výkone?               

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)

Pozorovanie
počas činnosti  

   2b 0b

V13
Bola operačná sála pripravená    
k ďalšiemu operačnému výkonu? Kontrola prostredia    1b 0b

UPOZORNENIE:
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Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   47 bodov (100%)                                                    
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  46 – 45 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 44 bodov     

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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disciplíny.
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I 
Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 
• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 
• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 
• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 
• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 
použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacientka/klientka indikovaná na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Gynekológovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka                                   

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium: 

- držiak na čepeľ č. 4    

- anatomické pinzety stredné    

- anatomická pinzeta veľká   
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- anatomické pinzety malé 

- chirurgické pinzety malé 

- chirurgické pinzety stredné 

- nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku     

- tampónové kliešte so zámkom    

- laparotomický hák     

- ostrý viaczubý hák, tupé háky     

-peány veľké zahnuté, rovné   

- peány stredné zahnuté (inteligent)  

- peány malé zahnuté, rovné  

- moskito peán zahnutý, rovný 

- Kocherove kliešte malé, veľké   

- Mikuliczove kliešte 

- Redonova ihla   

 - ihelece autofix 

- Bozemanove ihelce 

- Backhausove svorky  

- ihelník 

- kyrety   

- chirurgické ihly: kožné, polkruhové ihly s trojhranným hrotom viace-
rých veľkostí, polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 

- nádoba na dezinfekčný roztok na výplach   

- nádoby na fyziologický roztok   

-ostrá kyreta 

- Hegarove dilatátory 

- vnútromaternicová sonda 

- pošvové zrkadlo horné a dolné 
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- jednozubé kliešte – amerikány  

- svorkovač na kožu 

 

Jednorázové rúškovanie: 

 

• set na cisársky rez (alebo univerzálny set): 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška pre novorodenca 

▪ veľká rúška na zarúškovanie operačného poľa s  vakmi 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 

• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľký (brušná gázová rúška)   
• tampóny prešívané s RTG malý (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre gynekológov 
• čepele 
• jednorazové striekačky, jednorazové  ihly 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
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• skúmavka s uzáverom 
• set na odber pupočníkovej krvi (na vyžiadanie k/p) 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový, dezinfekčný roztok jódový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Oxytocín, Methergin 
• Pabal 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné  masky 
• operačné  čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   
polohovanie) 
• Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• formalín 10% 
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Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na pôrod cisárskym rezom, set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál a 
vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  
operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberie od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacientku/klientku. Sanitár/ka (ZA) alebo  CS skontroluje 
identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorazovou čiapkou a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa  na operačný 
stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 

P5 Oblečie si gumovú zásteru.  V umyvárke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 
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P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný  a základný  
inštrumentačný stolík. 
 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový 
materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, jednorazovú striekačku a ihly, sterilné 
rukavice, set na odsávanie, Redonov drén a redonovú súpravu a iné). Dodržiava zásady 
asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v setoch inštrumentária zabalených  v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 
 

P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou 
rúškou.  Dodržiava zásady asepsy.     
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 CS – naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
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P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný materál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka položí na pacientku/klientku podkladovú rúšku od symfýzy  smerom 
dole k nohám. 
2. Veľká rúška sa  položí na operačné pole,  horná časť sa rozkladá smerom      k hlave 
pacientky/klientky na oddeľovací rám pre anestéziológa, dolná časť sa rozkladá smerom dole 
k nohám. 

P14 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu lepiacou páskou                  k rúškovaniu.      

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky.  Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví 
stôl do požadovanej  polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie 
použitých gázových rúšok a na iný použitý spotrebný materiál. Ponapája káble na uzemnenie 
zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 

P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
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P18 Priebeh operačného výkonu: 

I – Operatérovi podá skalpel a chirurgickú pinzetu. Operačné pole sprístupňuje Phannestie-
lovým rezom alebo dolnou strednou infraumbilikálnou laparotómiou. Asistentovi podá háky, 
ktorými  roztvára incíziu. Operatér pretína podkožie až na fasciu. 

P19 I – Operatérovi podá chirurgickú pinzetu (anatomickú pinzetu) a preparačné nožnice, príp. 
elektrokoaguláciu.  Asistentovi chirurgickú pinzetu a malú (veľkú) gázovú rúšku, príp. tam-
pón na tampónových  kliešťach.  Drobné krvácanie v podkoží zastavuje chytaním drobných 
cievok do chirurgických (anatomických) pinziet, ktoré koaguluje. Väčšie cievy pretína medzi 
dvoma peánmi  preparačnými nožnicami a liguje. Striedavo podáva malé  peány 
a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací materiál). 

P20 I – Operatérovi podá skalpel, ktorým urobí incíziu na fascii.  Operatérovi a asistentovi podá  
Mikuliczove kliešte, ktorými zachytia fasciu. Operatérovi  preparačné nožnice, ktorými rozši-
ruje incíziu, preniká cez  svaly a očistí peritoneum. 

P21 I – Podá operatérovi  Mikuliczove kliešte, skalpel a asistentovi Mikulicza. Peritoneum na-
dvihnú v strede medzi  dvoma Mikuliczami  a skalpelom operatér nareže perito- neum.  Peri-
toneum pomocou prstov roztiahnu a sprístupnia dutinu brušnú. 

P22 I – Asistentovi podá laparotomický hák, ktorým sprístupňuje dolný segment maternice a 
následne odsávačku. Operatérovi podá chirurgickú pinzetu, preparačné nožnice, ktorými 
sprístupňuje vezicouterinnú pliku, ktorú pretne  a zosúva nadol tampónom na tampónových  
kliešťach.  Podá mu skalpel, ktorým otvorí maternicu priečnym rezom.  V spolupráci   s asis-
tentom  extrahuje   plod   z maternice.   Následne podáva  dva  Mikulicze a preparačné nož-
nice.  Operatér Mikulicze založí na pupočník a medzi dvomi Mikuliczami prestrihne pupočník. 
Novorodenca  po vybratí z maternice odovzdá  sestre z novorodeneckého oddelenia. Opera-
tér  aplikuje uterotoniká lokálne  do maternice alebo  dá pokyn  ich podať  i. v. anestéziolo-
gickej sestre. Asistent v spolupráci s inštrumentárkou odoberie krv  z pupočníka do skúmav-
ky a v  priebehu operačného výkonu  odsáva v operačnej rane. Na maternicu prikladáme  
teplú veľkú gázovú rúšku. 

P23 I – Operatérovi podá  veľký peán na zachytenie pupočníka. Operatér extrahuje  placentu.   
Reviduje dutinu maternice. Podáva mu veľké gázové rúšky a malé gázové rúšky na tampóno-
vých kliešťach. Po revízii maternice dolný segment suturuje pokračujúcim stehom alebo jed-
notlivými stehmi v jednej   či dvoch vrstvách. Inštrumentárka na suturu nachystá ihelec so 
vstrebateľným stehom (ihla s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná metráž) chirurgickú 
pinzetu a nožnice.  Operatér naloží stehy     aj na pliku maternice. Asistentovi opakovane  
podáva gázové rúšky (tampóny) na sušenie v operačnej rane. 
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P24 Nasleduje revízia celistvosti maternice a okolia, kontrola hemostázy a zavedenie Redonovho 
drénu.    

I –  Podáva  operatérovi a  asistentovi gázové rúšky  na tampónových kliešťach (prípadne 
elektrokoaguláciu a pinzetu pre operatéra). Po zrevidovaní dutiny brušnej podáva pripravený 
Redonov drén na redonovej ihle, následne ihelec autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným 
pleteným  šijacím materiálom na fixovanie  drénu.  Asistentovi nožnice. Napojí  redonovú 
súpravu zatiaľ bez spustenia jej funkcie. 

P25 Po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok  operatér robí rekonštrukciu operačného 
prístupu, a to: peritonea,  svalu,  fascie,   podkožia  a nakoniec kože. 

I – V spolupráci s CS spočítajú počet gázových rúšok a inštrumentov. 

I – Aktuálny stav nahlási  operatérovi. CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 

I – Podá  steh na uzavretie peritonea:  ihelec autofix, vstrebateľný pletný šijací materiál (ihla 
s návlekom, chirurgická ihla a strihaná metráž), chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice.  Po 
uzavretí peritonea podá ihelec autofix, vstrebateľný pletený šijací materiál (ihla s návlekom, 
chirurgická ihla a strihaná metráž) na sval,  chirurgickú pinzetu, asistentovi nožnice. Ihelec s  
monofilným šijacím materiál na fasciu, chirurgickú pinzetu, asistentovi nožnice.  Na suturu 
podkožia ihelec so  vstrebateľným pleteným šijacím materiálom (ihla s návlekom, chirurgická 
ihla a strihaná metráž)  a na kožu  kožný stapler (alebo ihla s návlekom nevstrebateľný mo-
nofilný materiál). Zabezpečí správnu funkciu Redonovho drénu. 

P26 I – Inštrumentárka  s vlhčenou brušnou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pre-
trie tampónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú 
následne prifixuje CS. 

P27 CS – Zafixuje  do 10 % formalínu placentu ak operatér nerozhodne inak. Vypíše štítok  s iden-
tifikačnými údajmi pacientky/klientky a označí nádobu s odobratým materiálom. Zabezpečí 
transport do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P28 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacientky/klientky, odpojení prístrojovej techniky        a ulože-
ní na pôvodné miesto.   
 

P29 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacientku/klientku z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestézio-
logická sestra p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P30 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie.  Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra. Upratovačka v spolupráci s 
sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. Počas ÚPS starostli-
vosť o použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   

P 31 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného 
inštrumentačného stolíka. 
 

V4 
Set  inštrumentária je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu     a všetky 
nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V8 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacientky/klientky  je zachovaná. 

V10 
Pacientka/klientka je bezpečne odovzdaná do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 
 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri pôrode cisárskym rezom (sectio Cesarea)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1 Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran-
ného pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k pôrodu 
cisárskym rezom, set 
rúškovania a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária 

a pomôcok

1b 0b

P3

Skontrolovala CS osobné údaje
a predoperačnú prípravu p/kl?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl  a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chi-
rurgickú dezinfekcia rúk             
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri
otváraní sterilného rúškovania 
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri rúš-
kovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol  v 
neporušenom obale, označený 
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie? CS polepila  všetky 
štítky zo sterilného materiálu   
do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri príprave sterilné-
ho inštrumentária? 

CS urobila písomný záznam do
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej na-
hlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P10

Postupovala  CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

CS odložila použité gázové 
rúšky do nerezovej nádoby     
na stojane určenej na použitý 
spotrebný materiál v operačnej 
sále?

Otázka pre sestru
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P12

Postupovali sestry správne       
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka 
správny postup a  zásady       
sterility pri rúškovaní operačné-
ho poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14 -15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
s cirkulujúcou  sestrou prístrojo-
vú techniku  a správne nastavil 
operačné lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

Sleduje CS operačný výkon      
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-26

Postupuje inštrumentárka podľa
postupov štandardu v bodoch 
P18-P26?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 9b 0b

P27

Zafixovala CS placentu  do fi-
xačného roztoku a vypísala 
štítok s identifikačnými údajmi 
pacientky/klientky a označila 
nádobu s odobratým mate-
riálom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P28

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady pri 
manipulácii s použitým operač-
ným  rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P29 Sanitár/ka (ZA), anestéziologic-
ká sestra  odovzdali p/k bez-
pečne do starostlivosti sestry    
z  operačného oddelenia (po-

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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operačnej izby)?
počas činnosti

P30

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie pri starostli-
vosti o použité inštrumentárium 
a  zásady ochrany a bezpeč-
nosti pri práci? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

1b 0b

P31

Operačná sála bola nachystaná
k operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium, sterilné 
rúškovanie a všetky potrebné 
sterilné pomôcky k operač-
nému výkonu?        

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Boli všetky prístroje funkčné?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky.

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7 I – pozorne  sledovala priebeh 
operačného výkonu a pohotovo
inštrumentovala pri operácií      
a dodržiavala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b
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V8

Súhlasil počet gázových rúšok 
a nástrojov pred a po operácii? 
Bola táto skutočnosť nahlásená
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?       

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V9

Dodržiaval  operačný tím zá-
sady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10 Bola p/k bezpečne odovzdaná
anestéziologickou sestrou       
do starostlivosti sestry operač-
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
anestéziologickej

sestry
počas činnosti

   1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestier,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   2b 0b

V13 Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výko- 
nu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  48 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 47 – 46 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 45 bodov    

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

 Inštrumentovanie pri operácii 
končatinových varixov 

 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/08 Strana 1 z 8 

 

 
UPOZORNENIE: 

(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 
 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 
• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 
• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 
• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 
• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 
použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient  indikovaný na operačný výkon 

 
 

Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA)                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 

 násadec na čepeľ č. 4 

 násadec na čepeľ č. 3 

 nožnice preparačné malé 
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 nožnice pre inštrumentárku 

 chirurgické pinzety malé, stredné 

 anatomické jemné pinzety malé, stredné, veľké 

 cievne pinzety, cievne ihelce, cievne svorky 

 peány moskito rovné, zahnuté 

 peány malé rovné, zahnuté 

 peány stredné zahnuté 

 peány veľké 

 Mikuliczove kliešte 

 Kocherove kliešte malé 

 háky viaczubé tupé 

 okienkové háky, appendikálne háky 

 tampónové kliešte so zámkom 

 ihelce autofix 

 Redonova ihla 

 disektory 

 Babcockove sondy na varixy (stripping) 

 Smetanove nože – extirpátori  na varixy 

 automatický rozvierač 

 nádoby na dezinfekčný roztok 

 nádoby na fyziologický roztok 

 Backhausove svorky 

 ihelník 

 chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 

 
Jednorazové rúškovanie: 
 

• set chirurgický univerzálny: 

 - rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy  

- rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy  

- návlek na základný inštrumentačný stolík 

- rúška na pomocný inštrumentačný stolík   

- lepiaca páska, utierky 

 

rúšky dvojvrstvové 

• rúšky samolepiace dvojvrstvové                                                  

• operačné plášte 

•                                                         
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Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený a monofilný  šijací materiál 
(metráž, ihly s návlekom) 

   vstrebateľný pletený a monofilný šijací materiál 
(metráž, ihly s návlekom) 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• elastické obväzy 
• hydrofilné obväzy 
 
Ostatné pomôcky: 
• čepele 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla 
• Redonov drén a redonová súprava 
• operačné rukavice viac veľkostí 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele   
• operačné nohavice   
• operačné masky 
• operačné čiapky   
• antistatická obuv   
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
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• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú základné 
inštrumentárium, inštrumentárium na varixy, set rúškovania a iný  potrebný sterilný 
materiál. Vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  
k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacientskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca 
sestra skontroluje identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, 
cenné predmety a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre 
pacienta, vlasy sa pokryjú jednorazovou čiapkou    a prikryje sa plachtou.  Na transportnom 
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vozíku  sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa na operačný stôl. 
 

P5 I –   Oblečie si gumovú zásteru    a vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE 
SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44).  Po vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi   
do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí  set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie dvojvrstvové 
rúšky nelepivé. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  rúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) s  inštrumentáriom, a pokračuje v 
otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho 
mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I –  Vyberie základné sito inštrumentária, set na varixy  a položí na pomocný  inštrumentačný  
stolík. Skontroluje  počet a funkčnosť inštrumentária. Postupne  si preberá od CS  všetky 
ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál,  koagulačný kábel a 
iné). Na základný inštrumentačný  stolík si nachystá  inštrumentárium  potrebné k operácii. 
Všetko si prehľadne rozloží, aby  pohotovo vedela pripraviť a podať potrebné 
inštrumentárium. Na pomocný stolík si pripraví aj rúškovanie na operačné pole, operačné 
plášte a rukavice pre operatéra  a asistenta. 
I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu  a pred uzavretím operačnej 
rany a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 

P10 CS – naleje   do sterilných nádob  dezinfekčný roztok   na dezinfekciu operačného poľa,  
dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany  a  fyziologický roztok. 

P11 Operatér a asistenti po chirurgickom umytí rúk vstúpia do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  operatérovi  podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, 
s gázovými tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami na umývanie 
operačného poľa. 
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Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P12 I –  Podá  operatérovi  a asistentom sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním.   

P14 I –  Postaví sa so základným  inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží     a fixuje 
koagulačný kábel (aktívnu elektródu). 

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič   do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti  práce. 

P16 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné).  Dodáva inštrumentárke 
potrebný materiál včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii 
členom operačného tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P17 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P18 Priebeh operačného výkonu: 
 
Stripping v. saphena magna (Babcocova operácia) – Operatér  preparuje z krátkeho rezu pod 
trislovým väzom mediálne od hmatnej femorálnej artérie. Podväzuje jej kolaterály, dvojito 
liguje a pretne pred vstupom do hlbokého venózneho systému. Striperom nasonduje v. sap-
henu magnu až nad členok, kde si ju sprístupní malým rezom. Žilu operatér podviaže 
a pretne. Nasondovanú v. saphenu vytiahne celú pomocou koncovky na Babcocovej sonde. 
Extrakciu vykoná až po extirpácií zvyšných varixov smetanovými nožmi. Súčasne prikladáme 
elastickú bandáž, aby sme predišli vzniku hematómov. Kožné rany ošetrí a zašije atraumatic-
kým stehom. 
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P19 I – Pred uzatvorením operačnej rany v ingvine  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou, ich súhlasný počet nahlási operatérovi. 
CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  urobí písomný záznam.   

P20 I – Umyje  ranu s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
CS – V spolupráci s operatérom naloží bandáž na operovanú končatinu od palca   až do výšky 
(druhej tretiny) stehna. 

P21 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto.   

P22 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P23 Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie,  skontrolujú zloženie sita podľa zoznamu inštrumentária, následne zabezpečia steri-
lizáciu a vedú potrebnú dokumentáciu.  Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva ope-
račná sestra.  Počas ÚPS všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P24 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom 
výkone. 

P25 Sanitár/ka (ZA) – Pripraví operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
CS a I  – Skontrolujú  pripravenosť operačnej sály. 

  
 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 
 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného 
inštrumentačného stolíka. 
 

V4 
Základné inštrumentárium a súprava na varixy sú  kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
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V7 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť  sa nahlási ope-
ratérovi a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie    pri 
operácii končatinových varixov

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 
    Š1 Majú sestry príslušný stupeň 

vzdelania?
Cielená otázka

pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky  v operačnej sále     
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky sterilné aj nesterilné, 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení 
1b 0b

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného
tímu prezlečení  do ochranného
pracovného odevu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry   sterilný  set 
základného inštrumentária, set 
na varixy a iné potrebné ste-
rilné a nesterilné pomôcky         
k operácii?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

1b 0b

P3 Skontrolovala CS osobné údaje
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne  pri obliekaní sterilného
plášťa a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní ste-
rilného rúškovania a následne 
postupovala inštrumentárka 
správne pri ruškovaní in-
štrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný  k operačnému výkonu bol   
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dá-
tumom exspirácie? 

Cirkulujúca sestra skontrolovala
indikátory sterility na sterilizač-
ných kontajneroch, lukasteri-
koch a evidenciu činnosti steri-
lizátora?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility
1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zása-
dy   sterility pri príprave steril-
ného inštrumentária? Skontro-
lovala jeho počet a funkčnosť?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P10

Postupovala  cirkulujúca sestra 
správne pri nalievaní  sterilných
roztokov? Pozorovanie sestry

počas činnosti

 
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P11

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spotreb-
ný materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovala inštrumentárka      
v spolupráci s CS správne         
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

  P13

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P14-15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
v spolupráci s  CS prístrojovú 
techniku a správne nastavil 
operačné lampy?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie?

Pozorovanie sestier
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

  P16
Cirkulujúca sestra vypísala 
všetku potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Inštrumentárka dodržiavala 
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 
1b 0b

 P18-20

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu         
v bodoch P18-20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 3b 0b

  P21

Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA),  zásady manipulácie s po-
užitým operačným rúškovaním?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

   

P22 

Pacient/klient bol bezpečne 
odovzdaný do starostlivosti 
sestry operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P23-24

Po skončení operačného vý-
konu dodržali sestry, sanitár/ka 
(ZA) zásady výkonu dezinfekcie
a upratovačky zásady výkonu 
upratovania a dodržali sa zása-
dy ochrany a bezpečnosti pri  
práci?

Pozorovanie sestry,
sanitára/ky (ZA) po-

čas činnosti
2b 0b

P25 Sestry nachystali operačnú sálu
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Otázka pre sestry 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmien-
ky počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas operačného

výkonu
1b 0b

V2

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4
Bolo inštrumentárium kom-
pletne pripravené? 

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala  cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe 
operačného tímu, rozložení
a zapájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne 
sledovala priebeh operačného 
výkonu a pohotovo 
inštrumentovala pri operácií      
a dodržiavala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne  
a súhlasí s následnou kontrolou
použitých gázových rúšok         
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

V8

Operačná rana bola vydezin-
fikovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V9

Dodržiaval  operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

V10

Bol pacient/klient  bezpečne
odovzdaný do starostlivosti 
sestry z operačného odde-
lenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti       
o použité inštrumentárium         
a zásady výkonu upratovania    
po operačnom výkone?

Otázka pre sestru,
sanitára/ku, (ZA) 2b 0b

V13
Pripravila sa operačná sála       
do pohotovosti, príp. na ďalšiu 
operáciu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   42 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 41 – 40 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 39 bodov

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

 Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôckyk operačnému výkonu 

 Pripraviť nesterilný materiál, pomôcky a prístroje 
k operačnému výkonu 

 Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

 Inštrumentovať pri operačnom výkone 

 Správne zaznamenať dokumentáciu  o p/k a použitý 
špeciálny zdravotnícky materiál počas operačného 
výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra pracu-
júca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  zís-
kava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka                                
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Š2 Prostredie: Operačná sála septická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
• násadce na čepele 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• nožnice rovné ostro-tupé 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické pinzety jemné stredné 
• anatomické pinzety veľké (brušné) 
• anatomické pinzety malé 
• cievna pinzeta stredná 
• peány moskito rovné, zahnuté 
• peány malé rovné, zahnuté 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké, rovné, zahnuté 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky ostré štvorzube   
• háky okienkové veľké 
• háky appendikálne 
• brušný rozvierač   
• laparotomické háky, ekartéry úzke, široké 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Disektory 
• Deschampove ihly tupé pravé, ľavá 
• Cievne svorky 
• Satinského svorka 
• Črevné klemy 
• Duvalove kliešte malé, stredné, veľké 
• Okienkové kliešte 
• ihelce – Autofix 
• cievny dlhý ihelec 
• Bozemanov ihelec 
• Redonova ihla 
• lopatka do brucha 
• ihelník 
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• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
 
 Jednorázové rúškovanie 

•  set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (ihly s návlekom, metráž) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (ihly s návlekom, metráž) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
• mechanické sutury: 

• katre + zásobníky do kátrov 
• lineárne staplery + zásobníky do staplerov 
• cirkulárne staplery   
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• longety 
 
Ostatné pomôcky: 
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• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Redonove drény, redonové súpravy   
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• odsávacia súprava 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• striekačka 5 ml na kultiváciu a citlivosť 
 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Antibiotiká 
• Hemostiptiká 
 
 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
      2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty – (ideál  – 
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stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure s príslušenstvom 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na uloženie odobratých vzoriek 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária k resekcii žalúdka (laparotomické sito), potrebný sterilný materiál a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo   k  operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) a  CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky (ZA) 
operačného oddelenia p/k. Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra skontroluje identifikačné 
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údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu 
operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a skontrolujú 
správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. 
Pacient/klient sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť, vonkajšia strana stehna)  a upevní oddeľovací rám pre 
anestéziológa na operačný stôl. Zapne a nastaví operačné lampy. 
 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 
 

P5 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný,  základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, lukasteriku 
alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný kábel, kábel a nástroj k 
ligasure (harmonickému skalpelu) súpravu na odsávanie  a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch 
a  sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu 
činnosti sterilizátora. V sterilizačných kontajneroch a v setoch inštrumentária uložených v 
lukasterikoch  sterilizovaných  na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu  
indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do príslušnej 
dokumentácie. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné sterilné inštrumenty, šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky na 
zarúškovaný základný a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. Kontroluje počet a 
funkčnosť inštrumentária. Dodržiava zásady asepsy.    
  
I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny 
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brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti. Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú 
evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na  pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér a asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), kábel k ligasure (k harmonickému skalpelu),  odsávaciu hadicu 
lepiacou páskou k rúškovaniu.        

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete.  Zapojí kábel   do ligasure (harmonického skalpela) a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej 
polohy. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 
Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál (gázové rúšky). 
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P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov   
   

P17 Priebeh operačného výkonu 

I – Podá operatérovi skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a gázové rúšky na sušenie 

v operačnej rane. Kožný rez vedie hornou strednou laparotómiou a zároveň operačnú ranu 

izoluje veľkými brušnými gázovými rúškami. Po otvorení dutiny brušnej roztiahne operačnú 

ranu hákmi. Pečeň odtiahne asistent obaleným hákom. Po vizuálnom a palpačnom overení 

nálezu vytiahne žalúdok do operačnej rany a odizoluje brušnými gázovými rúškami. Vykoná 

skeletizáciu čo znamená postupné prerušenie odstupu omenta s prívodnými cievami na veľ-

kej a potom malej kurvatúre (zakrivení) žalúdka. Pomocou preparačnej pinzety a peánov sa 

izolujú úseky omenta a pretnú medzi peánmi. Na proximálnu časť žalúdka nad obidva okraje 

sa v mieste pedpokladanej resekčnej línie založia dva fixačné stehy. Žalúdok – podložený 

brušnou gázovou rúškou sa pretne pomocou lineárneho staplera, alebo medzi dvoma svor-

kami. Bezpečne treba podviazať drobné cievy v stene žalúdka. Preťatý žalúdok sa obalí do 

brušnej gázovej rúšky a jeho proximálna časť (kýpeť) sa postupne zúži dvoma vrstvami ste-

hov tak, aby bol dostatočný otvor na anastomózu. Po odpreparovaní duodéna sa naložia 

fixačné stehy a pod pylorom, na ktorom je tvrdá svorka,     sa pretne duodénum. 

     Pri resekciii B1 sa po priblížení napojí kýpeť žalúdka na kýpeť duodéna anastomózou end 

to end. Tým sa ukončí ,,septická,, časť operácie, vymenia sa gázové rúšky, nástroje, rukavice 

a novými nástrojmi sa zošije omentum. Po zrevidovaní  dutiny brušnej, zavedení drénov a po 

súhlasnom spočítaní tampónov, gázových rúšok,  nástrojov sa operačná rana v anatomických 

vrstvách uzavrie. 

Pri resekcii B2 sa duodenálny kýpeť uzavrie naslepo otvoreným spôsobom  v dvoch vrstvách 

stehom podľa Moynihana, alebo lineárnym staplerom. Vyhľadá  sa prvá kľučka jejuna a izo-

peristaltický sa za priečnou časťou hrubého čreva (colon trancversum) alebo pred ním priblí-
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ži k otvoru v kýpti žalúdka a našije sa gastroenteroanastomóza. Operácia sa v niektorých 

prípadov dopĺňa enteroenteroanastomózou side to side (Braunova anastomóza). Dutinu 

brušnú uzatvárame ako pri B1.    

P18 Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 
 
I – V spolupráci s CS preráta počet gázových rúšok a inštrumentov, nahlási operatérovi. 
CS – V spolupráci s I preráta počet gázových rúšok. Urobí písomný záznam do dokumentácie. 
  
Brušná dutina sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok a inštrumentov 
s vedenou dokumentáciou.    

P19 Uzatvorenie operačnej rany 

Operatér skontroluje, vypláchne, osuší a zašije operačnú ranu v anatomických vrstvách. 

Peritoneum zošíva vstrebateľným šijacím materiálom, fasciu zošíva nevstrebateľným šijacím 
materiálom, podkožie vstrebateľným šijacím materiálom. Do podkožia vkladá Redonov drén, 
ktorý bráni vzniku hematómu a tým znižuje riziko infekcie. Kožu šije monofilným vláknom, 
ktoré je hladké a nezadržiava tkanivové tekutiny. Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
 

P20 I – Navlhčenou  gázovou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pretrie tampónom 
namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú  prifixuje CS. 

P21 CS – Odobraté vzorky biologického materiálu  fixuje  10% Formalínom. Vypíše štítky 
s identifikačnými údajmi p/k a  označí nádoby s materiálom. Zabezpečí transport     do labo-
ratória na histologické vyšetrenie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce.   

P22 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
  

P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA) do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces  v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P25 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P26 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 Sety inštrumentária a ostatné pomôcky k operačnému výkonu sú kompletne pripravené. 

V5 
Cirkulujúca sestra v spolupráci so sanitárom/kou (ZA) zabezpečia správnu polohu 
p/k a podloženie neutrálnej elektródy. 

V6 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V8 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva  podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále sa vykonáva  podľa zásad výkonu upratovania. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri operácii resekcia žalúdka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné     
aj nesterilné), prístroje             
a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety 
inštrumentária k operačnému 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2

Skontrolovala cirkulujúca 
sestra osobné údaje a pred-
operačnú prípravu p/k             
a overila prítomnosť/neprítom-
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  pri- 
fixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Inštrumentárka vykonala  chi-
rurgickú dezinfekcia rúk          
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandar-
du?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a  pri navliekaní 
sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a ná-
sledne postupovala inštru- 
mentárka správne pri rúškova-
ní inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu 
bol  v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka 
zásady sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária? 

CS urobila písomný záznam 
do dokumentácie o počte pri-
pravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom, 
ktorý jej nahlásila inštrumen-
tárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9

Dodržala  CS správny postup 
pri  nalievaní  sterilných roz-
tokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10 Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P11

Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov                
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)        
s cirkulujúcou  sestrou prí-
strojovú techniku  a správne 
nastavil operačné lampy?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie    
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)

sestry
počas činnosti

1b 0b

P15 

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentá-
ciu a pozorne sledovala ope-
račný výkon  a bez vyzvania 
inštrumentárke dopĺňala po-
trebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-20

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 4b 0b

P21

Vypísala CS štítky s identifi-
kačnými údajmi p/k, označila 
nádoby s  biologickým mate-
riálom a  zabezpečila trans-
port do laboratória na histolo-
gické vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre setru 
1b 0b

P22

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady    
pri manipulácii s použitým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P23
Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie
anestéziologickej

sestry
počas činnosti

1b 0b
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P24-25

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 
ochrany a  bezpečnosti        
práce?

Pozorovanie  ses-
tier,  sanitára/ky

(ZA) počas činnosti 2b 0b

P26
Bola operačná sála nachys-
taná k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Zabezpečila CS v spolupráci
so sanitárom/kou (ZA) správ-
nu polohu p/k a podloženie
 neutrálnej elektródy.

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe 
operačného tímu, rozložení     
a zapájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo 
inštrumentovala  pri operácií   
a dodržiavala základne 
zásady inštrumentačnej 
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V8

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

1b 0b
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Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná cirkulujúcou 
sestrou?

V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne       
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   
   1b    0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárim         
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)

   
2b 0b

V13

Bola operačná sála pripravená
do pohotovosti, príp. na ďalšiu
operáciu?

Kontrola prostredia   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  43 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 42 – 41 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k   a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient s karcinómom rekta, rektosigmy alebo 
perforačných príhodách hrubého čreva indikovaný                 
na operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  

 Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra pracu-
júca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  zís-
kava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka         

                         

Š2 Prostredie: Operačná sála septická 
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Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
 
• násadec na čepeľ 
• dlhý násadec na čepeľ 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• nožnice Cooperove, rovné ostro-tupé 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické jemné pinzety stredné 
• anatomická veľká (brušná) 
• anatomické pinzety malé 
• cievna pinzeta stredná 
• peány moskito rovné, zahnuté 
• peány malé rovné, zahnuté 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky ostré 4 – zube   
• háky okienkové veľké 
• háky appendikálne 
• brušný rozvierač   
• laparotomické háky, ekartéry úzke, široké 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Disektory 
• Deschampove ihly tupé pravé, ľavá 
• Cievne svorky 
• Črevné klemy 
• Duvalove kliešte malé, stredné, veľké 
• Okienkové kliešte 
• ihelce – autofix 
• cievny dlhý ihelec 
• Bozemanov ihelec 
• Redonova ihla 
• lopatka do brucha 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
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▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok malá, veľká 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
 
 Jednorazové rúškovanie 

• rectum set 
• alebo set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľký (brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malý (malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• mastný tyl 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
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• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• spojovacie hadičky 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Redonov drén, redonová súprava   
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• odsávacia súprava 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• striekačka 5 ml na kultiváciu a citlivosť 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Mesocain gél (Cathejel gél) 
• Antibiotiká 
• Gelaspon 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné  masky 
• operačné  čiapky 
• antistatická obuv 
 
      2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 

• Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
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• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty – (ideál  – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure s príslušenstvom 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na uloženie odobratej vzorky 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 
• stomický sáčok 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
  

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačná sestra skontroluje aseptické prostredie v operačnej sále nachystá            set 
inštrumentária k operačnému výkonu – kolostómii (laparotomické sito), potrebný sterilný 
materiál a vizuálne skontroluje potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo 
k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 
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P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia p/k. Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra  skontroluje 
identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné 
predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. 
Pacient/klient sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť, vonkajšia strana stehna)  a upevní oddeľovací rám     pre 
anestéziológa na operačný stôl. Zapne a nastaví operačné lampy. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí rectum set alebo univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a 
následne sólové krycie rúšky, návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, lukasteriku 
alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný kábel, kábel a nástroj k 
ligasure (harmonickému skalpelu) súpravu na odsávanie  a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch 
a  sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite    a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj 
evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných kontajneroch a lukasterikových sitách 
inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  sita 
indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do príslušnej 
dokumentácie. 
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P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty, šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky  na zarúškovaný základný, 
pomocný inštrumentačný stolík  a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária.  Dodržiava zásady asepsy.   
   
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet musí 
súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny brušnej.   
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie.   

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami     
na umývanie operačného poľa. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto gázové rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Pri polohe na chrbte sa rúškuje takto: 
 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na  pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér a asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 
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Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Ak je pacient/klient uložený v gynekologickej polohe rúškuje sa takto: 
1. Inštrumentárka podá operatérovi a asistentovi rectum set, ktorý sa položí  a prilepí 
na umyté operačné pole. 
2. Horná časť rúškovania sa rozkladá smerom k hlave a položí  sa na oddeľovací rám 
pre anestéziológa. 
3. Dolná časť rúškovania sa rozkladá smerom k nohám, v rozkroku sa prilepí na 
perianálnu oblasť a rozkladá sa  postupne na obidve dolné končatiny zafixované na  
Schauttových podperách (na gynekologickú polohu). 
 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), kábel k ligasure (k harmonickému skalpelu),  odsávaciu hadicu 
lepiacou páskou k rúškovaniu.     
    

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete.  Zapojí kábel do ligasure (harmonického skalpela) a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej 
polohy. Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál (gázové rúšky). 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 
 

P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov  

P17 Priebeh operačného výkonu 

▪ V celkovej anestézii robíme dolnú strednú laparotómiu, predĺženú smerom okolo pupka 
vľavo nahor. K okrajom rany priložíme dve veľké brušné gázové rúšky, ktoré asistenti fixujú  
Backhausovymi svorkami na hornom a dolnom póle rany (nie každý operatér  gázové rúšky 
používa). 

I – Podá skalpel, dve veľké brušné gázové rúšky a asistentom Backhausove svorky. 
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P 18 ▪ Asistenti ostrými hákmi roztvárajú incíziu.  Operatér pretína podkožie až na fasciu. Drobné 
krvácanie v podkoží zastavujeme chytaním drobných cievok do chirurgických pinziet (ana-
tomický pinziet), ktoré koagulujeme. Väčšie cievy pretíname medzi dvoma peánmi prepa-
račnými nožnicami a ligujeme. 

I – Operatérovi  podá malú chirurgickú pinzetu a preparačné nožnice, príp. elektrokauter. 
Prvému asistentovi malú chirurgickú pinzetu a ostrý viaczubý hák. Druhému asistentovi ostrý 
hák a malú brušnú gázovú rúšku, príp. tampón na kliešťach.  Striedavo podáva krátke zahnu-
té peány a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací mate-
riál). 

P 19 ▪ Operatér pretína fasciu, odhŕňa svaly a očistí peritoneum. 

I – Operatérovi podá skalpel, asistentom okrúhle háky (tupé háky), následne operatérovi 
tampón na kliešťach a preparačné nožnice. 

P 20 ▪ Peritoneum sa v strede medzi dvoma chirurgickými pinzetami nadvihne a skalpelom nare-
že, nakladáme Mikuliczove kliešte a dostrihneme peritoneum do horného a dolného rohu 
rany, ktoré zachytíme taktiež Mikuliczami. 

I – Podá chirurgickú pinzetu, skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a postupne dva Mikulic-
ze. Operatérovi ďalej podáva rovné tupo-ostré nožnice (preparačné nožnice) a následne dva 
a dva Mikulicze. 

P 21 Operatér pristupuje k revízii orgánov dutiny brušnej, odizoluje kľučky tenkého čreva veľkou 
brušnou gázovou rúškou smerom nahor, zhodnotí kantonálnu situáciu v oblasti rektosigmy 
a tumoru a vyšetrením zisťuje makroskopickú pozitivitu regionálnych lymfatických uzlín. 

I – Asistentom   podá laparotomický hák a ekartéry na sprístupnenie operovanej oblasti.  
Podá veľkú  teplú gázovú rúšku, operatérovi a aj asistentovi dlhú anatomickú pinzetu. 

P 22 ▪ Operatér si za pomoci disektora urobí otvor v mesosigme, tesne pri sigme podvlieka detskú 
spojovaciu hadičku a sigmu liguje (prevencia v masírovania malígnych buniek orálnejšie od 
ligatúry). 

I – Operatérovi  podá disektor a následne detskú spojovaciu hadičku. 

P 23 ▪ Nasleduje preparácia horných ciev rekta (a. rectalis superior a v. rectalis superior) a ich 
ligovanie, pričom centrálnu časť ciev operatér ošetruje opichovou ligatúrou a poisťuje voľ-
nou ligatúrou.  Periférnu časť  voľnými ligatúrami, príp. pri preparácii využíva ligasure  (har-
monický skalpel). 

I – Operatérovi  podá  disektor, dva dlhé zahnuté peány za sebou, preparačné nožnice, ná-
sledne dlhú jemnú chirurgickú pinzetu a opichovú ligatúru (Bozeman, črevná ihla, vstreba-
teľný návlek) a potom dve za sebou nasledujúce voľné vstrebateľné ligatúry,  príp. ligasure 
(harmonický skalpel).  Asistentovi podá dlhú anatomickú pinzetu, odsávaciu hadicu, príp. 
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tampón na kliešťach. 

P 24 ▪ Kľučku sigmy operatér odtiahne doprava a preruší laterálny avaskulárny list mesosigmy 
vľavo, asistent drží sigmu medzi prstami cez malú gázovú rúšku.  To isté sa vykoná aj z pravej 
strany sigmy, pričom sa oblúkovite prerušuje okolo rekta za močový mechúr u muža a za 
maternicu u ženy, tým sa mobilizuje sigma.  Operatér identifikuje ľavý ureter a podvlieka ho  
hadičkou, ktorú zavesí na krátky zahnutý peán. 

I – Operatérovi  podá okrem dlhých preparačných nožníc aj dlhý násadec na čepeľ ,   dlhú 
jemnú chirurgickú pinzetu a asistentovi malú brušnú gázovú rúšku na sigmu, dlhú anatomic-
kú pinzetu, na sušenie tampón na kliešťach. Druhému asistentovi priebežne podáva odsá-
vačku,  hadičku a krátky zahnutý peán. 

P 25 ▪ Pokračujeme v preparácii a mobilizácii rekta až po levátory, príp. rektosigmy buď digitálne 
alebo pomocou zahnutého disektora, prip. využíva ligasure (harmonický skalpel) postupne 
sa prerušujú retroväzikálne väzy, a tak sa uvoľní rektum od močového mechúra. Krvácanie 
ošetrujeme koaguláciou alebo ligatúrami. 

I – Podá  následovné inštrumenty: Operatérovi – zahnutý disektor, dlhé zahnuté peány, dlhá 
jemná chirurgická pinzeta a dlhé preparačné nožnice príp. ligasure (harmonický skalpel).  
Asistentovi – dlhá anatomická pinzeta, koagulácia, odsávačka,  voľné ligatúry alebo monto-
vané ligatúry (vstrebateľný šijací materiál). 

P 26 ▪ Operatér si odizolovaním gázovými rúškami  pripraví sigmu na transsekciu.  Na orálnu časť 
zakladá črevnú svorku a dva držiace stehy zachytené dvoma krátkymi peánmi. Pomocou 
elektrokautera resekuje sigmu, tampónom na kliešťach namočenom v dezinfekčnom rozto-
ku dezinfikuje lúmen orálnej časti sigmy. Operatér naloží cievnu svorku (ohnutú do praveho 
uhla – Satinského svorka) na distálnu časť vypreparovaného rekta nad levátormi alebo na 
rektosigmu nakladá črevnú svorku         a dva držiace stehy a pretína rektum alebo rektosig-
mu, rektum (rektosigmu) dezinfikuje tampónom na kliešťach namočenom v dezinfekčnom 
roztoku. Distálny koniec resekovaného čreva uzatvára naslepo pokračujúcim vstrebateľným 
stehom. 

I – Podá  dve veľké teplé brušné gázové rúšky, črevnú svorku, dvakrát za sebou držiace stehy 
(ihelec autofix, črevná ihla, nevstrebateľný šijací materiál) a dva krátke zahnuté peány.  Ná-
sledne podá elektrokauter a dvakrát zvlhčený tampón na kliešťach (dezinfekčný roztok), 
ďalej podá Satinského svorku, príp. črevnú svorku elktrokauter a tampón na kliešťach navlh-
čený v dezinfekčnom roztoku. Na uzavretie čreva podá vstrebateľný atraumatický návlek v 
plastickom ihelci a jemnú chirurgickú pinzetu. 

P 27 ▪ Pristupujeme ku konštrukcii sigmoidostómie, medzi pupkom a predným tŕňom lopaty bed-
rovej kosti (stred myslenej čiary). Operatér exciduje okrúhly kožný terčík o priemere 2.5 až 3 
cm.  Elektokkauterom preparuje podkožie až ku fascii a nakladá na ňu malé kochre, potom 
inciduje peritoneum, na ktoré nakladá Mikulicze. Cez vzniknutý otvor prevlieka sigmu, pri-
čom dáva pozor, aby sa nezrotovala. Asistenti sprístupňujú ranu pomocou appendikálnych 
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hákov. Operatér nakladá jednotlivé stehy: prvá vrstva (stena čreva, peritoneum, fascia); 
druhá vrstva (koža a okraj otvorenej sigmy). Sigmoidostómiu dočasne kryjeme malou vlhkou 
gázovou rúškou. Vymenia sa gázové rúšky a rukavice. 

I – Pri konštrukcii stómie podáva následovné inštrumenty: Operatér – malý rovný kocher 
a skalpel, následne chirurgická pinzeta a elektrokauter. Asistentom – chirurgickú pinzetu 
a tampón na kliešťach, appendikálne háky.  Na fasciu podá rovné kochre a na peritoneum  
Mikulicze (horný a dolný pól). Na obšite stómie podá v obidvoch vrstvách ihelec autofix, 
vstrebateľný šijací materiál, jemnú chirurgickú pinzetu a nožnice. Nakoniec  zvlhčenú malú 
gázovú rúšku na prekrytie stómie.  Vymení použité gázové rúšky a rukavice celému operač-
nému tímu. 

P 28 ▪ Operatér zanára odpreparovanú sigmu a časť rekta do Douglasu a rekonštruuje peritone-
um panvového dna.  Fixuje kľučku sigmoidostómie (prevencia inkarcerácie). 

I – Podá  ihelec Bozeman s črevnou ihlou a pokračovacím vstrebateľným stehom. To isté 
podá aj na fixáciu kľučky sigmoidostómie. 

P 29 ▪ Panvové dno drénuje  redonovým drénom (laparotomickým drénom) a následne   ho fixu-
je. 

I – Podá pripravený Redonov drén na redonovej ihle (laparotomický drén), následne  ihelec 
autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným šijacím materiálom, krátku chirurgickú pinzetu,  
asistentovi  nožnice. 

P 30 ▪  Operatér robí rekonštrukciu operačného prístupu, a to: peritoneum s  fasciou v jednej 
vrstve (alebo jednotlivo), ďalej podkožie  a nakoniec koža. 
I – V spolupráci s CS prerátajú počet gázových rúšok a inštrumentov. Aktuálny  stav nahlási 
inštrumentárka operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie.   
Brušná dutina sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok.     
I – Podá  steh na uzavretie peritonea spolu s fasciou – ihelec autofix, vstrebateľný šijací ma-
teriál, chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice, druhému asistentovi okrúhle háky. Na suturu 
podkožia ihelec, podkožná ihla a návlek so vstrebateľným šijacím materiálom, na kožu ne-
vstrebateľný šijací materiál, príp. kožný stapler. 
 

P 31 I – Zvlhčenou  brušnou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pretrie tampónom 
namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú následne prifi-
xuje CS a na vyvedenú stómiu nalepí stomický sáčok. 
 

P 32 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky   a uložení na 
pôvodné miesto. 

P 33 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).    
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P 34 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces  v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P 35 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 

P 36 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 Sety a ostatné pomôcky inštrumentária k operačnému výkonu sú kompletne pripravené. 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačního oddelenia (poo-
peračnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium  sa  vykonáva  podľa zásad výkonu dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva  podľa zásad výkonu upratova-
nia. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri operačnom výkone – kolostómia 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné     
aj nesterilné), prístroje             
a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky pot-
rebné sterilné sety inštrumen-
tária k operačnému výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2

Skontrolovala CS  osobné 
údaje a predoperačnú príp-
ravu p/k a overila prítom-
nosť/neprítomnosť alergie       
na dezinfekčné roztoky            
a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  prifi-
xoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie  počas
činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P4

Operačná sestra vykonala  
chirurgickú dezinfekcia rúk      
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandar-
du?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a ná-
sledne postupovala inštru- 
mentárka správne pri rúškova-
ní inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu 
bol  v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka 
zásady sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé gázové 
rúšky pri umývaní operačného
poľa CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P11

Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov do steril- 
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1 b 0 b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)        
s cirkulujúcou  sestrou prí-
strojovú techniku  a správne 
nastavil operačné lampy?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie    
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P15 

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentá-
ciu a pozorne sledovala  ope-
račný výkon a bez vyzvania 
inštrumentárke dopĺňala po-
trebný materiál?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-31

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P31?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 15b 0b

P32

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady    
pri manipulácii s použitým  
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P33

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do 
starostlivosti sestre operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
anestéziologickej

sestry
počas činnosti

1b 0b

P 34--35

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P36

Bola operačná sála nachys-
taná  k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia-
vala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?
Pred zatvorením dutiny bru-
šnej  bola táto skutočnosť 
nahlásená operatérovi inštru-
mentárkou a následne pí-
somne zaznamenaná cirku-
lujúcou sestrou?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestry

1b 0b

V8

Operačná rana bola
vydezinfikovaná a  sterilne 
prekrytá? Kolostómia bola 
ošetrená správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne       
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   
   1b    0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium       
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitára/ku (ZA)

   
2b 0b

V13

Operačná sála sa pripravila     
do pohotovosti, príp. na ďalšiu
operáciu?

Kontrola prostredia  1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  53 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 52 – 51 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 50 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1)Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient so zlomeninou krčka stehnovej kosti indikovaný 
na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka    

 Rádiologický technik                                

Š2 Prostredie: Superaseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium: 

-držiaky na čepele                                                                                                                            
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-anatomické pinzety stredné      

-podávková hrubá anatomická pinzeta 

-anatomické pinzety malé 

-chirurgické pinzety malé 

-chirurgické pinzety stredné  

- nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                                                             

-tampónové kliešte so zámkom 

-štvorzubé háky, šesťzubé háky  

-apendikálne háky 

-peány veľké zahnuté, rovné 

-peány stredné zahnuté (inteligent) 

-peány malé zahnuté, rovné  

-moskito peány zahnuté, rovné 

-Kocherove kliešte malé, veľké  

-Mikuliczove kliešte   

-Redonova ihla 

-ihelece autofix 

-Backhausove svorky 

-ihelník  

-chirurgické ihly: 

-kožné 

-polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí        

-polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa    

-nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
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-nádoby na fyziologický roztok                                         

Kostné inštrumentárium: 

• raspatórium 

• kostné šidlo 

• perforátor kostí 

• Luerove kliešte   

• špicaté Hohmannove elevatória úzke a široké 

• zahnuté Hohmannove elevatória 

• kladivo chirurgické 

• plochá lopatka 

• repozičné kliešte 

• dláta rôznej šírky 

• žliabkové dláta 

• exkochleačné lyžice 

• ostré jednozubé Volkmannove háky 

 

Súprava POLDI 6: 

 

• kladivá na dobíjanie, vybíjanie a ohýbanie Enderových klincov 
(prútov) 

• zavádzače Enderových klincov (prútov) 

• vyťahovací háčik (vybiják) Enderových klincov (prútov) 

• sada Enderových klincov (prútov) 

 

Jednorázové rúškovanie: 

 

                       set chirurgický univerzálny: 
• rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
• návlek na základný inštrumentačný stolík 
• rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
• rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm – 2  kusy 

• lepiaca páska, utierky                                             

• rúšky dvojvrstvové 75x90 cm 

• rúšky samolepiace dvojvrstvové 150x240 cm 

• operačný plášť pre inštrumentárku 

• operačné plášte pre chirurgov 
• návleky na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
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• návleky na RTG prístroj 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly  s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (veľká gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• hydrofilový obväz 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• čepele 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• striekačky na výplach 
• set na odsávanie 
• kovové spony na RTG rameno 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový, dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Antibiotiká, Hemostiptiká 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
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2. Nesterilné pomôcky: 
 

• extenzný operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací 
rám pre pre anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• odsávačka s nádobou 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast, jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• RTG pojazdný prístroj (RTG televízny zosilňovač) 
• RTG monitor 
• RTG ochranné zástery 
• RTG ochranné goliere a dozimetre 
• hydrofillový obväz, mäkká vata 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44        

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia  si čiapku  a masku. 
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P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú            sterilné 
sety inštrumentária – základný kostný set inštrumentov a set na osteo-syntézu podľa 
Endera, sterilný set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál a vi-zuálne skontrolujú 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) a CS  v „pacientskom“ priepuste preberú od sestry a sanitára/ky (ZA) 
operačného oddelenia pacienta/klienta. Skontrolujú identifikačné údaje p/k a pred-
operačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorázovou 
čiapkou a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na operačný 
stôl. P/k na extenzný stôl sa prekladá  až po uvedení do anestézie. Zapne operačné lampy a 
nastaví ich nad operačné pole. 

P5 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter. V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie.                  
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návlek na inštrumentačný stolík. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný,  základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, set inštrumentária v lukasteriku, sterilizátor) so sterilným 
inštrumentáriom. Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných 
pomôcok a sterilného materiálu (obväzový materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, 
čepele, striekačku na výplach, sterilné rukavice,  Redonov drén, redonovú súpravu a iné). 
Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch.    Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v  setoch inštrumentária zabalených v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 
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P9 I – Postupne preberá od CS všetky potrebné sterilné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
základný inštrumentačný  stolík si pripraví základné kostné inštrumentárium. 
Inštrumentárium k osteosyntéze podľa Endera a Enderove klince (prúty) si rozloží na 
inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty.  Na pomocný stolík si pripraví  potrebné 
rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice  pre operatéra a asistenta. 
Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať nebude si nechá na site na pomocnom 
inštrumentačnom stolíku   a prikryje ho sterilnou rúškou. Dodržiava zásady asepsy.     
 
I a CS – Spoločne  prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím operačnej 
rany a po ukončení operačného výkonu.                            
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér si   oblečie  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier 
a pripne si dozimeter.  Po chirurgickom umytí rúk vstúpi   do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby 
na použitý materiál (emitnej misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.   Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok  u operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
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P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Postup pri rúškovaní na extenznom stole: 
 
1. Operatér, asistent, inštrumentárka zakryjú kovovú kostru extenzného stola   pri 
operovanej dolnej končatine krycími rúškami. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú  
neoperovanú končatinu. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú 
operovanú končatinu tesne pod dolným pólom operačnej rany. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou zarúškujú stred  extenzného  
operačného stola. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou odizolujú anestéziu. 
6. Operatér, asistent, inštrumentárka dvoma malými samolepiacimi rúškami dorúškujú 
operačné pole. 
7. Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
8. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia na operačné pole incíznu fóliu. 

P14 I – Podáva CS sterilné návleky na RTG pojazdný prístroj. Pripína kovové spony   na  návlek, 
ktorý pokrýva rameno prístroja.   
CS – Pomáha pri obliekaní sterilných návlekov na RTG pojazdný prístroj. 
Rádiologický technik si pripraví RTG pojazdný prístroj. 

P15 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu),  súpravu na odsávanie lepiacou páskou  k rúškovaniu.      

P16 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky.  Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete.  Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví 
stôl do požadovanej  polohy. Skontroluje funkčnosť prístrojov a nastaví požadované 
hodnoty. Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany 
bezpečnosti práce. 
Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie použitých gázových rúšok a 
na iný použitý spotrebný materiál. 

P17 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P18  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
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P19 Priebeh operačného výkonu 

Operatér vykoná na extenznom stole čo najpresnejšiu repozíciu trochanterickej zlomeniny 

pod RTG kontrolou.  

I – Podá operatérovi skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a gázové rúšky na sušenie 

v operačnej rane. Kožný rez vedie nad vnútorným kondylom stehnovej kosti v dĺžke 6 – 8 cm. 

Asistentovi podá koaguláciu, osávaciu hadicu, ostré háky a vymení skalpel. Operatér  po-

stupne prereže fasciu a potom natupo preparuje sval        až ku kosti, podá raspatórium na 

očistenie kosti. Asistentovi podá tupé háky. Operatér prevedie perforačný otvor v kosti dlát-

kom a kladivom asi 1 – 1,5 cm a perforátorom kosti urobí kanál v dreňovej dutine, ktorým 

zavedie jednotlivé Enderove prúty.  Pod kontrolou RTG zosilňovača určí potrebnú dĺžku prú-

tov. Prvý prút zvolí dlhší, ktorým v prípade potreby môže dokončiť repozíciu. Po jeho zave-

dení do krčka a hlavice stehnovej kosti (pomocou dobíjača a kladiva) odmeria potrebnú dĺž-

ku ostatných prútov. Prúty individuálne tvaruje – ohýbačom  Enderových prútov – a pri za-

vádzaní  kontroluje postup prútu  RTG zosilňovačom v dvoch projekciách. Vejárovite zavádza 

3 – 4  Enderove prúty podľa šírky dreňovej dutiny. Konce prútov dobíjačom a kladivom zatla-

čí pod úroveň trepanačného otvoru v kondyle, aby nedošlo k vycestovaniu prútov. 

P20 Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 

I – Pred  uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 

v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou a nahlási operatérovi. CS – Podľa  dokumentácie 

a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých gázových rúšok, nástrojov a  

urobí písomný záznam.  Operačná rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázo-

vých rúšok  a inštrumentov. 

P21 Uzatvorenie operačnej rany 

Operatér skontroluje, vypláchne, osuší a zašije operačnú ranu v anatomických vrstvách. Fas-

ciu zošíva nevstrebateľným šijacím materiálom,  podkožie vstrebateľným šijacím materiá-

lom. Do podkožia vkladá Redonov drén, ktorý bráni vzniku hematómu a tým znižuje riziko 

infekcie. Kožu šije monofilným vláknom, ktoré je hladké a nezadržiava tkaňové tekutiny. 

Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. Zabezpečí funkciu Redonovho drénu.    

P22 I – Ošetrí  operačnú  ranu s navlhčenou gázovou rúškou, následne ju pretrie tampónom na-
močenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím.CS – Operačnú ranu 
fixuje.   

P23          CS – Pomáha  pri odrúškovaní p/k, odpojení prístrojovej techniky a uložení na pôvodné mies-
to.   
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P24 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P25    I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady    výkonu 
dezinfekcie. Skontrolujú zloženie sita podľa zoznamu inštrumentária, následne zabezpečia 
sterilizáciu (na oddelení centrálnej sterilizácie alebo v operačnej sále) a vedú potrebnú do-
kumentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra.  Počas ÚPS starostlivosť o 
použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   

P26     Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonávajú upratovanie  a dezinfekciu   po operač-
nom výkone. 

P27 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú superaseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 
Set  inštrumentária na  osteosytntézu je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa 
zoznamu a všetky nástroje sú funkčné. 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k  je zachovaná. 

V10 Funkcia Redovej drenáže je zabezpečená. 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále sa vykonáva podľa zásad výkonu upratovania. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu.    
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri osteosyntéze podľa Endera

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného tímu 
sa prezliekli do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry  základný 
kostný a špeciálny set sterilného 
inštrumentária k operačnému 
výkonu, osteosyntetický materiál,
sterilný set rúškovania a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b
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P3

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil p/k
na operačný stôl a  prifixoval 
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol  v  ne-
porušenom obale, označený in-
dikátorom sterility a dátumom 
exspirácie?         

CS polepila  všetky štítky           
zo sterilného materiálu do doku-
mentácie  o spotrebe špeciálne-
ho zdravotníckeho materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária? 

CS urobila písomný záznam      
do dokumentácie o počte pripra-
vených gázových rúšok pred 
operačným výkonom, ktorý jej 
nahlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 Kontrola
dokumentácie

1b 0b
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P10

Dodržala  cirkulujúca sestra 
správny postup pri nalievaní  ste-
rilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

CS odložila použité gázové rúšky
do  nerezovej nádoby na stojane
určenej  na  použitý  spotrebný
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru
1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady  sterility pri rúš-
kovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Dodržala inštrumentárka  a CS 
zásady  sterility pri rúškovaní 
RTG prístroja?

Pozorovanie
sestier

počas činnosti 
1b 0b

P15 -16

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku, správ-
ne nastavil operačné lampy a na-
stavil  operačný  stôl do požado-
vanej polohy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P17

Sledovala CS operačný výkon     
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?      

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b
0b

P19-22

Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P19-P22?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru 4b 0b

P23

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým operačným rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P24

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne   
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie sani-
tára/ky (ZA), sestry

počas činnosti
1b 0b

P25-26

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie pri starostlivosti               
o použité inštrumentárium           
a  zásady ochrany a bezpečnosti
práce? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P27

Operačná sála bola nachystaná 
k operačnému výkonu? Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium na  osteosyn-
tézu a skontrolovala počet a fun-
kčnosť inštrumentov?        

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Boli všetky prístroje funkčné?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky.

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

I – pozorne  sledovala priebeh 
operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentovala pri operácií a 
dodržiavala základne zásady in-
štrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE: 
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V8

Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?   
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?         

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V9

Dodržiaval  operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10

Zabezpečila sestra  funkciu
Redonovej drenáže? Otázka pre sestru    1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola prostredia
Otázka pre sestru

   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   44 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 43 – 42 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 41 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE: 
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: • Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka    

 Rádiologický technik                                

Š2 Prostredie: Septická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium 

- laparotomické háky                                                       

 - ekartér  úzky zahnutý, široký zahnutý      
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- okienkové háky,  ostré viaczubé háky, tupé háky 

- Langenbeckove háky 

- disektory  rovný, zahnutý    

- peány veľké zahnuté  

- peány stredné zahnuté (inteligent) 

-peány malé zahnuté, rovné 

- moskito peány zahnuté, rovné 

- Kocherove kliešte malé, veľké 

- Mikuliczove kliešte  

- držiaky na čepeľ č. 4 

- anatomické pinzety dlhé  jemné, hrubé    

- anatomické pinzety stredné 

- anatomické pinzety malé 

- chirurgické pinzety dlhé jemné 

- chirurgické pinzety malé  

- chirurgické pinzety stredné 

- nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                                                         

- tampónové kliešte so zámkom  

- Redonova ihla 

- lopatka do brucha 

- ihelce autofix   

- plastický ihelec krátky 

- ihelec dlhý (Bozeman) 

- črevné svorky (klemy)  

- cievne svorky 
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- Duvalove kliešte malé, stredné, veľké 

- brušný rozvierač   

- Backhausova svorka 

- ihelník    

- chirurgické ihly: 

▪ kožné 

▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých 
veľkostí 

▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí                                                                                       

- nádoby na dezinfekčné roztoky                                                              
- nádoby na fyziologický roztok 

 

Jednorázové rúškovanie 

 

• set chirurgický univerzálny: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 

• rúšky samolepiace dvojvrstvové 

• operačné plášte 
• návlek na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly  s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• lineárne kátre, lineárne staplery (mechanické sutury) 
• kožný stapler 
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Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• striekačka na biologický materiál – kultiváciu  a citlivosť 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla – 2 kusy 
• kábel a nástroj k ligasure alebo harmonickému skalpelu 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• laparotomické drény a zberné sáčky 
• držiak na svetlo 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• antibiotiká  (stand-by) 
• Gelaspon  (stand-by) 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na 
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polohovanie) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure alebo harmonický skalpel s príslušenstvom 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44        
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia  si čiapku  a masku. 

P2 Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na hemikolectómiu (laparotomické sito), set na rúškovanie, potrebný sterilný 
materiál a vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  
k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra 
skontroluje identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, skontrolujú či p/kl nemá zubné protézy, 
cenné predmety a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra  overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre 
pacienta, vlasy sa pokryjú jednorazovou čiapkou   a prikryje sa plachtou. Na transportnom 
vozíku  sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu 
elektródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa  na ope-
račný stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku. Potom otvorí návlek na inštrumentačný stolík a následne kryciu rúšku. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný  a základný  
inštrumentačný stolík. Zarúškuje si ďalší inštrumentačný stolík  na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový 
materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, kábel k ligasure alebo harmonickému skalpelu, 
čepele, sterilné rukavice a iné). Dodržiava zásady asepsy. 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch.  Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla 
nalepiť  do príslušnej dokumentácie. 
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P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet  a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie  na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou 
rúškou. Dodržiava zásady asepsy.    
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu,  
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny brušnej 
a po ukončení operačného výkonu. 
CS ich počet písomne zaznamená do dokumentácie.   

P10 CS – naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka položí na pacienta/klienta podkladovú rúšku od symfýzy  smerom 
dole k nohám. 
2. Veľkou rúškou sa zarúškuje pacient od symfýzy smerom dole k nohám. 
3. Ďalšou veľkou rúškou sa zarúškuje pacient od prsných bradaviek smerom hore k 
hlave. 
4. Boky rúškujeme dvomi samolepiacimi rúškami, ktorými sa zároveň vymedzuje aj 
operačné pole. 
 

P14 I – Sa postaví s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu, kábel ligasure alebo harmonický skalpel  
lepiacou páskou k rúškovaniu.  
     

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany, asistuje 
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inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Napojí koncovku 
odsávacej hadice na nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí kábel do prístroja ligasure alebo 
harmonikového skalpela, zapojí do elektrickej siete a prisunie nožný ovládač k pravej nohe 
operatéra.  Zapojí elektrický varič  do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej  polohy. 
Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie použitých gázových rúšok a 
na iný použitý spotrebný materiál. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej   techniky  a dodr-žiava zásady ochrany 
bezpečnosti práce. 
 

P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P18 Priebeh operačného výkonu 

▪ V celkovej anestézii robíme pravostrannú transrektálnu laparotómiu, k okrajom rany prilo-
žíme dve veľké brušné rúšky, ktoré asistenti fixujú dvoma Backhausovymi svorkami na hor-
nom a dolnom póle rany (v tejto fáze operácie gázové rúšky každý operatér nepoužíva). 

I – Podá  operatérovi skalpel, dve veľké brušné rúšky a Backhausove svorky. 

P19 ▪ Asistenti ostrými hákmi roztvárajú incíziu, operatér pretína podkožie až na fasciu. Drobné 
krvácanie v podkoží zastavuje chytaním drobných cievok do chirurgických (anatomických) 
pinziet, ktoré koaguluje. Väčšie cievy pretína medzi dvoma peánmi    preparačnými nožnica-
mi a liguje. 

I – Operatérovi podá malú chirurgickú pinzetu a preparačné nožnice, príp. elektrokauter.  
Prvému asistentovi malú chirurgickú pinzetu a ostrý viaczubý hák, druhému asistentovi ostrý 
hák a malú gázovú rúšku, príp. tampón na kliešťach, striedavo podáva malé zahnuté peány 
a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací materiál). 

P20 ▪ Operatér pretína fasciu, odhŕňa svaly a očistí peritoneum. 

I – Operatérovi podá skalpel, asistentom tupé háky, následne operatérovi tampón       v tam-
pónových kliešťach a preparačné nožnice. 
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P21 ▪ Peritoneum v strede medzi dvoma chirurgickými pinzetami nadvihnú a skalpelom operatér 
nareže peritoneum, nakladá Mikuliczove kliešte a dostrihne (alebo nareže elektrokoagulá-
ciou) peritoneum do horného a dolného rohu rany, ktoré zachytí Mikuliczami. 

I – Podá operatérovi  skalpel a chirurgickú pinzetu, asistentovi chirurgickú pinzetu 
a postupne dva Mikuliczove kliešte.  Operatérovi ďalej podá  nožnice (elektrokoaguláciu) 
a následne dva  Mikulicze. 

P22 ▪ Operatér pristupuje k revízii orgánov dutiny brušnej, odizoluje kľučky tenkého čreva veľkou 
brušnou rúškou, zhodnotí lokálnu situáciu v oblasti céka, colon ascendens, hepatálnej flexu-
ry. Vyšetrením zisťuje makroskopickú pozitivitu regionálnych lymfatických uzlín. 

I – Asistentom  podá laparotomický hák a ekartéry na sprístupnenie operovanej oblasti. Ope-
ratérovi podá veľkú vlhkú teplú gázovú rúšku  a  dlhú anatomickú pinzetu. 

P23 ▪ Operatér si  sprístupní časť terminálneho ilea, podvlieka hadičku a črevo liguje. Tak postu-
puje aj na distálnej časti za hepatálnou flexúrou. Ak je nádor lokalizovaný        na hepatálnej 
flexúre vykoná operatár rozšírenú pravostrannú hemikolektómiu. 

P24 I – Operatérovi  podá  disektor,  následne ligasure (alebo harmonický skalpel) alebo dva dlhé 
zahnuté peány za sebou, preparačné nožnice. Následne dlhú jemnú chirurgickú pinzetu 
a opichovú ligatúru (ihelec autofix, črevná ihla, vstrebateľný pletený šijací materiál) a potom 
dve za sebou nasledujúce voľné ligatúry. Asistentovi podá dlhú anatomickú pinzetu, odsáva-
ciu hadicu, príp. tampón na kliešťach. 

P25 ▪ Po dôslednej preparácii si pripraví črevo na jeho resekciu: naloží  dva držiace stehy a dve 
črevné svorky, črevo podloží malou teplou rúškou a elektokauterom (alebo lineárnym kát-
rom) urobí resekciu na proximálnej časti. Oba konce čreva ošetrí tampónom navlhčenom 
dezinfekčným roztokom a zabalí ich jednotlivo do malej teplej gázovej rúšky.  Ten istý postup 
zopakuje aj na distálnej časti za hepatálnou flexurou. Črevo po resekcii odovzdá mimo ope-
račnej rany, do nádoby na resekát (emitnej  misky). 

I – Podá  malú teplú brušnú gázovú rúšku, dve črevné svorky, dvakrát za sebou držiace stehy 
(ihelec autofix, črevná ihla, nevstrebateľný pletený šijací materiál) a dva malé  peány.  Ná-
sledne podá elektrokauter a dvakrát zvlhčený tampón na kliešťach (dezinfekčným rozto-
kom), ďalej podá dve malé teplé gázové rúšky a pevnú voľnú ligatúru na ich prichytenie. 
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P26 ▪ Pokračujeme v rekonštrukcii kontinuity čreva, robíme ileotrasversoanastomózu end-to-
end, extramukóznym,  pokračovacím stehom. Anastomóza musí byť bez napätia, vitálna 
a priechodná. Vymenia sa gázové rúšky a rukavice. 

I – Inštrumentárka  vymení malé teplé gázové rúšky a podá na konštrukciu anastomózy: ope-
ratér – jemná  stredná chirurgická (alebo anatomická) pinzeta, plastický ihelec so vstrebateľ-
ným pleteným alebo vstrebateľným monofilným atraumatickým návlekom. Prvému asisten-
tovi – jemná  stredná anatomická pinzeta, tampón na kliešťach. Druhému asistentovi – pre-
paračné  nožnice, tampón na kliešťach. Inštrumentárka odoberie použité gázové rúšky, vy-
mení si rukavice, vymení gázové rúšky a rukavice chirurgom. 

P27 ▪ Nasleduje kontrola hemostázy, opakovaný výplach dutiny brušnej a zavedenie Redonovho 
drénu (alebo laparotomický drén) do pravého subfrénia.   

I – Inštrumentárka  podá elektrokoaguláciu a pinzetu pre operatéra, asistentovi tampón na 
kliešťach. Následne podá pripravenú preplachovú tekutinu a odsávačku.  Pripravený Redo-
nov drén na redonovej ihle (alebo skalpel, peán stredný, nožnice a laparotomický drén), 
ďalej podá ihelec autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným pleteným  návlekom na fixáciu 
drénu.  Asistentovi nožnice. Ak sa použije Redonov drén napojí redonovú súpravu zatiaľ bez 
spustenia jej funkcie. 

P28 ▪ Po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok  operatér robí rekonštrukciu operačného 
prístupu, a to: peritonea,   fascie,  ďalej podkožie  a nakoniec kožu. 

I – V spolupráci  s CS prerátajú počet gázových rúšok a inštrumentov, ich súhlasný počet 
nahlási inštrumentárka operatérovi. CS – Urobí písomný záznam do do-kumentácie. 

I – Podá  steh na uzavretie peritonea:  ihelec autofix, vstrebateľný pletný atraumatický ná-
vlek, chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice, druhému asistentovi  tupé háky.  Po uzavretí 
peritonea podá ihelec autofix, vstrebateľný monofilný atraumatický návlek na fasciu, chirur-
gickú pinzetu, asistentovi nožnice, druhému asistentovi viaczubé  háky. Zabezpečí správnu 
funkciu Redonovho drénu (alebo laparotomického drénu). Na suturu podkožia ihelec, pod-
kožná ihla a vstrebateľný pletený návlek a na kožu nevstrebateľný monofilný atraumatický 
návlek, príp. kožný stapler. 

P29 I – Inštrumentárka  s vlhčenou brušnou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pre-
trie tampónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú 
následne prifixuje CS. 

P30 CS – Zafixuje  do 10 % formalínu všetky vzorky, ktoré operatér odobral na his-tologické vy-
šetrenie. Vypíše štítky  s identifikačnými údajmi pacienta a prilepí ich na nádoby s odobra-
tým materiálom. 
Zabezpečí transport do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
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P 31 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto.   

P 32 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).  

P33 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie,  skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Upratovačka v spolupráci s sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po 
operačnom výkone. Počas ÚPS starostlivosť o použité inštrumenty vykonávajú operačné 
sestry.   

P34 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
 
Inštrumentárka a CS skontrolovali pripravenosť operačnej sály. 

V2 
 
Inštrumentárka dodržala správny postup pri chirurgickom umývaní rúk. 

V3 
 
Sterilita je dodržaná počas celého operačného výkonu. 

V4 
 
Inštrumentárka má pripravený dostatočný počet inštrumentária a ostatných pomôcok. 

V5 
 
Cirkulujúca sestra sa počas celej operácie nevzďaľuje z operačnej sály. 

V6 
 
Cirkulujúca sestra má včas pripravený všetok materiál. 

V7 
 
Inštrumentárka  dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky. 

V8 
 
Je zachovaná bezpečnosť p/k a operačného tímu. 

V9 
 
Všetky prístroje sú funkčné. 

V10 
 
Počet rúšok a inštrumentária pred a po operácii súhlasí. Táto skutočnosť bola nahlásená 
operatérovi a písomne zdokumentovaná. 

V11 
 
Operačná rana je  vydezinfikovaná a správne sterilne prekrytá. 

V12 
 
Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri pravostrannej hemikolectómii
 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran-
ného pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k pravostrannej 
hemikolektómii, set rúškovania 
a iné potrebné sterilné               
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária 

a pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P3

Skontrolovala cirkulujúca sestra
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu pacienta/klienta?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chi-
rurgickú dezinfekcia rúk             
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri
otváraní sterilného rúškovania 
a následne postupovala inštru-
mentárka správne pri rúškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol     
v  neporušenom obale,        
označený indikátorom sterility   
a dátumom exspirácie?         
CS polepila  všetky štítky        
zo sterilného materiálu do do-
kumentácie  o spotrebe špeciál-
neho zdravotníckeho mate-
riálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri príprave sterilné-
ho inštrumentária?                  
CS urobila písomný záznam   
do dokumentácie o počte prip-
ravených gázových rúšok pred 
operačným výkonom, ktorý jej 
nahlásila  inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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disciplíny.
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P10

Postupovala  CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

CS odložila použité gázové 
rúšky do nerezovej nádoby      
na stojane určenej na použitý 
spotrebný materiál v operačnej 
sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovali sestry správne       
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka správ-
ny postup a  zásady sterility pri 
rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14 -15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
s CS prístrojovú techniku a 
správne nastavil operačné 
lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

Sleduje CS operačný výkon      
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?      

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b
0b

P18-29

Postupuje inštrumentárka podľa
postupov štandardu v bodoch 
P18-P29?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 12b 0b

P30

Zafixovala CS vzorky biologic-
kého materiálu odobratého na 
histologické vyšetrenie do fixač-
ného roztoku?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P31 Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady pri 
manipulácii s použitým operač-
ným rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
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disciplíny.
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P32

Sanitár/ka (ZA), anestéziologic-
ká sestra  odovzdali p/k bez-
pečne do starostlivosti sestry    
z  operačného oddelenia (po-
operačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P33

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie pri starostli-
vosti o použité inštrumentárium 
a  zásady ochrany a bezpeč-
nosti práce? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

1b 0b

P34

Operačná sála bola nachystaná
k operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Skontrolovali sestry priprave-
nosť operačnej sály?

Pozorovanie sestier
počas výkonu 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárka pripravila 
inštrumentárium, sterilné 
rúškovanie a všetky potrebné 
sterilné pomôcky na pravos-
trannú hemikolektómiu?        

Kontrola
inštrumentária

1b 0b

V5

Cirkulujúca sestra bola vždy 
prítomná na operačnej sále 
počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6 Mala cirkulujúca sestra včas 
pripravený všetok potrebný 
materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
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V7

Inštrumentárka pozorne 
sledovala priebeh operačného 
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala pri operácií a dodržiava-
la základne zásady inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Dodržiaval  operačný tím zá-
sady ochrany a bezpečnosti  
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V9
Boli všetky prístroje funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

V10

Súhlasil počet gázových rúšok 
a nástrojov pred a po operácii? 
Bola táto skutočnosť nahlásená
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?       

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V11

Bola operačná rana správne 
dezinfikovaná a sterilne 
prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

   1b 0b

V12

Operačná sála bola pripravená 
k ďalšiemu operačnému výko-
nu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  50 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  49 – 48 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 47 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti urologického oddelenia indikovaný  na operačný 
výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

  
 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY  
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra pracu-
júca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  zís-
kava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

  Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka                        

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
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Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium k prostatektómii: 
• násadec na čepeľ č. 4 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické jemné pinzety stredné 
• anatomické veľké (brušné) pinzety 
• anatomické pinzety malé 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky ostré 4 – zube 
• háky okienkové veľké 
• preparačné peány stredné 
• lerišová lyžica 
• brušný rozvierač alebo laparotomický hák, ekartér úzky, široký 
• kliešte amerikán 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• ihelce – autofix 
• cievny dlhý ihelec 
• Bozemanov ihelec 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
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▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• operačné plášte 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (gázová brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• infúzna súprava 
• trojcestný silikónový katéter 
• UK katéter 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Redonov drén 
• redonová súprava   
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• žanetova striekačka 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla – 2 kusy 
• odsávacia súprava 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• skúmavka 
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Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jódový 
• fyziologický roztok na výplach 
• 3% peroxid vodíka 
• Mesocain gél (Cathejel gél) 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košeľle 
• operačné nohavice 
• operačné masky   
• operačné čiapky    
• antistatická obuv   
       
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky  na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty – (ideál  – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorazové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na uloženie odobratej vzorky 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 
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Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačná sestra skontroluje aseptické prostredie v operačnej sále nachystá set 
inštrumentária na prostatektómiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontroluje 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo 
cirkulujúca sestra skontroluje identifikačné údaje p/k  a predoperačnú prípravu, ktorá 
zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné 
protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra 
overí alergiu na dezinfekčné roztoky   a lieky. 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku    sa transportuje na 
operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť, vonkajšia strana stehna)  a upevní oddeľovací rám pre 
anestéziológa na operačný stôl. Zapne a nastaví operačné lampy. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 
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P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky, návleky na inštrumentačné stolíky. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium na prostatectómiu (sterilizačný kontajner, lukasterik 
alebo inštrumentárium zo sterilizátora),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný 
kábel, súpravu na odsávanie a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch 
a  sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite    a aspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj 
evidenciu činnosti sterilizátora. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty na prostatectómiu, šijací materiál, 
obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky  
na zarúškovaný základný, pomocný inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na 
špeciálne inštrumenty. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária.  Dodržiava zásady 
asepsy.      
 I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu,  
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS ich počet písomne zaznamená do dokumentácie. 

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
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P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na  pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku na dolný pol 
operačnej rany a rozložia  smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku na horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér a asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou  k rúškovaniu.        

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava 
zásady ochrany a bezpečnosti  práce. 

P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov   

P17 CS – sleduje  priebeh operácie a podľa potreby dopĺňa materiál. Z operačnej sály  sa vzdiali 
len s vedomím inštrumentárky. 
 

P 18 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Dolná stredná laparotómia 
 
I – Podá  operatérovi skalpel a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní kože podá 
operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania z podkožia.  
Asistentovi podá ostré háky a tampóny prešívané  s RTG  (gázové rúšky).                 
I – Podá operatérovi nožnice, asistentovi tupé háky pre obnaženie prednej steny močového 
mechúra a opakovane podáva sušenie v tampónových kliešťach             so zámkom. Následne 
podá operatérovi fixačné stehy (vstrebateľné) na svalovinu močového mechúra a moskito 
peán 2x. 
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CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Podá operatérovi peán, asistentovi odsávačku (pre odsatie obsahu močového mechúra) a 
skúmavku na odobratie K+C. 
 

P 19 2. Enukleácia 
 
I – Podá operatérovi nožnice pre predĺženie incízie močového mechúra a nasleduje 
enukleácia hyperplázie prostaty. 
I – Odoberá materiál na tampón prešívaný  s RTG  (gázovú rúšku) a odovzdá  ho cirkulujúcej 
sestre. 
 
CS – Vloží materiál do nádoby, zaleje fixačným roztokom (10% formalínom)  a správne 
označí. S biologickým materiálom pracuje v čistiacej miestnosti mimo operačných sál a 
dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 
 
I – Podá asistentovi brušný rozvierač, lerišovú lyžicu a rúšku pre tamponádu lôžka. 
 

P 20 3. Hemostáza 
 

I – Od lekárov odoberie tampóny prešívané s RTG (gázové rúšky), asistentovi podá odsávačku na 
sprehľadnenie operačného poľa a operatérovi UK – katéter  pre nájdenie ústia močovodov. 
Následne mu podá amerikán a vstrebateľné pletené vlákno  v dlhom cievnom ihelci na 
naloženie hemostatických stehov. 

CS – Naleje na tampón dezinfekčný roztok a vytlačí na štvorec Mesocain gél (Cathejel gél). 
2.  
I – Podá operatérovi dezinfekciu, trojcestný katéter potretý Cathejel gél a asistentovi striekačku 

s fyziologickým roztokom na naplnenie balónika katétra. Opakovane podáva vstrebateľné 
stehy na zošitie močového mechúra, žanetovú striekačku s  fyziologickým roztokom na 
vykonanie skúšky tesnosti  močového mechúra a nakoniec napojí trojcestný  katéter na 
močový sáčok. 

I – Podá CS kónus infúznej súpravy pre napojenie preplachu močového mechúra s fyziologickým 
roztokom.            

3.  

P 21 4. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých tampónov prešívaných s RTG 
(gázových rúšok)  a nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. 

CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 
2.  
I – Asistentovi   podá kocher, skalpel, peán, Redonov drén, ihelec  s nachystaným stehom, 

chirurgickú pinzetu a nožnice na prišitie drénu. Operatérovi podá vstebateľný steh na zošitie 
svalu, nevstrebateľné pletené či monofilné vlákno na suturu fascie, vstrebateľný steh na 
 podkožie a kožný stapler (nevstrebateľný monofilný   či pletený šijací materiál) na zošitie 
kože. 

3.  
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P22 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P23 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky   a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P24 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P25 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady dezinfekcie, 
kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport do 
centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces  v operačnej sále 
vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P26 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P27 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

  

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V4 
Sety a ostatné pomôcky inštrumentária k prostatektómii sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 
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V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri transvezikálnej prostatektómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potreb-
né pomôcky (sterilné aj neste-
rilné), prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety inštru-
mentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2 

Skontrolovala cirkulujúca 
sestra osobné údaje p/k,         
predoperačnú prípravu            
a overila prítomnosť/neprí-
tomnosť alergie na dezin-
fekčné roztoky a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P3 Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a prifi-    
xoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
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P4

Inštrumentárka vykonala chi-
rurgickú dezinfekcia rúk          
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandar-
du?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa    
a navliekaní sterilných ruka-
víc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala CS zásady sterility 
pri otváraní sterilného rúš-
kovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne 
pri rúškovaní inštrumentač-
ných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený k operačnému výkonu 
bol v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka 
zásady sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé gázové-
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P11

Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov                
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1 b 0 b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie pri trans-
vezikálnej prostatektómii

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

A OSE SZ/COS/13 Strana 3 z 5

P13 – 14

Ponapájal sanitár s CS prí-
strojovú techniku  a správne 
nastavil operačné lampy?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie    
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P15

CS vyplnila všetku potrebnú 
dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17

Sledovala  CS operačný vý-
kon  a bez vyzvania in-
štrumentárke dopĺňala potreb-
ný materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18 – 22 

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P18-P22?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 5b 0b

P23

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady      
pri manipulácii s použitým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P24

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P25 – 26 

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a zásady 
ochrany a bezpečnosti           
práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P27

Nachystali sestry operačnú 
sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestry 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas operačného

výkonu 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačného stolíka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k prostat-
ektómii bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala CS  pohotovo     
pri obsluhe operačného tímu,
rozložení a zapájaní potrebnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia-
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gazových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie

 Otázka pre sestry
1b 0b

V8

Operačná rana bola vyde-
zinfikovaná a  sterilne pre-
krytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10 Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k 
bezpečne do starostlivosti 
sestre operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas činnosti

   1b   0b
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V11-12

Dodržali sa zásady dezinfek-
cie  pri starostlivosti o použité 
inštrumentárium a zásady 
upratovania po operačnom 
výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)

   
2b 0b

V13

Operačná sála sa pripravila     
do pohotovosti, príp. na ďalšiu
operáciu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   44 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  43 – 42 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 41 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ:  Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Pripraviť sterilné inštrumentárium, pomôcky 
a materiál k operačnému výkonu 

 Pripraviť nesterilné  pomôcky, materiál     a prístroje 
k operačnému výkonu 

 Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

 Inštrumentovať pri operačnom výkone 

 Správne zaznamenať dokumentáciu o p/k a použitý 
špeciálny zdravotnícky materiál počas operačného 
výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA)                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 

 
• násadec na čepeľ 
• anatomické pinzety malé 
• anatomické pinzety stredné 
• anatomické pinzety brušné 
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• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• nožnice preparačné malé, stredné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• peany moskito zahnuté, rovné 
• peany malé zahnuté, rovné 
• peány stredné zahnuté (inteligent) 
• ielelce autofix 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé, veľké 
• háky tupé 
• háky ostré viaczubé 
• laparotomický hák malý 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Redonova ihla 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm – 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• operačné plášte   
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                     
pri umbilikálnej hernii podľa 

Mayoa 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/14 Strana 3 z 8 

 

UPOZORNENIE: 

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• odsávacia súprava 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• Redonov drén, redonová súprava 
 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                     
pri umbilikálnej hernii podľa 

Mayoa 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/14 Strana 4 z 8 

 

UPOZORNENIE: 

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast, emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorazové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44        

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na herniotómiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  k  operačnému stolu, prístrojovú 
techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) a cirkulujúca sestra  v „pacientskom“ priepuste preberú od sestry 
a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia p/k. Skontrolujú identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky.       P/k sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta. Vlasy   sa pokryjú jednorazovou 
čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku  sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno (gluteál-
nu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa  na operačný stôl. 
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P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
               
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný  
inštrumentačný stolík. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový 
materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, sterilné rukavice a iné). Dodržiava zásady 
asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch.  Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho 
mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty na herniotómiu, šijací materiál, 
obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich  prehľadne a systematicky  
na zarúškovaný inštrumentačný a pomocný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť 
inštrumentária. Na pomocný stolík si pripraví aj potrebné rúškovanie   na operačné pole, 
operačné plášte a rukavice  pre operatéra a asistenta. Dodržiava zásady asepsy.     
 I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím operačnej 
rany a po ukončení operačného výkonu. 
CS ich počet písomne zaznamená do dokumentácie. 

P10 CS – naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
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tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 
 

Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačného poľa.      

P14 I – Postaví sa s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu  lepiacou páskou k rúš-kovaniu. 
       

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS nastaví operačné lampy, asistuje inštrumentárke pri 
postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej elektródy do 
koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej  
polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na použitý spotrebný materiál. 
Ponapája káble  na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany 
bezpečnosti  pri práci. 

P16 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné). Dodáva inštrumentárke potrebný 
materiál včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom 
operačného tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P17 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
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P18 Priebeh operačného výkonu: 
 
I – Podá operatérovi skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a gázové rúšky na sušenie 

v operačnej rane. Kožný rez vedie poloblukovito pod pupkom, pri väčších prietržiach sa  ex-

ciduje pupok (po predbežnom súhlase p/k). Ranu izoluje veľkými gázovými rúškami. Po  vy-

preparovaní vaku hernie sa vak ošetrí. Klasickou je plas- tika podľa Mayoa, čo je strechovité 

prekrytie fascie v horizontálnej línií  a zošitie nevstrebateľným materiálom stehmi v tvare 

písmena U v dvoch vrstvách. 

Operatér skontroluje, osuší  a zašije operačnú ranu. Podkožie zašije vstrebateľným materiá-

lom a kožu monofilným materiálom. 

P19 Ko  Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 
 
I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých tampónov prešívaných s RTG 

(gázových rúšok), nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 

Operačná rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok. 

P20 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P21 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 

P22     Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P23 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava základné zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje na sito a zabezpečí transport 
na oddelenie  centrálnej sterilizácie. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná 
sestra. Počas ÚPS všetky  činnosti   súvisiace s dezinfekciou a sterilizáciou vykonáva 
operačná sestra. 

P24 Upratovačky v spolupráci so sanitárom/kou (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. Dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci. 

P25 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky v operačnej sále. 
 

V2 
Inštrumentárka  dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk              
pred operáciou. 
 

V 3 
Počas celého operačného výkonu sú dodržiavané  zásady sterility. 

 

V4 
Inštrumentárka má dostatočne pripravené inštrumentárium a ostatné pomôcky potrebné k  
operačnému výkonu. 
 

V5 
Cirkulujúca  sestra  skontrolovala operačné pole. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra v spolupráci so sanitárom/ou (ZA) zabezpečia správnu polohu 
p/k a podloženie neutrálnej elektródy. 
 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje operačný výkon a pohotovo podáva chirurgom 
nástroje a iný potrebný  materiál. 
 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 
 

V9 Operačný výkon prebieha bez ohrozenia pacienta/klienta a operačného tímu. 
 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri umbilikálnej hernii podľa Mayoa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného 
tímu prezlečení  do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P2 

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k herniotómii,     
set rúškovania a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária 

a pomôcok

1b 0b

P3

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a  porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
pacienta/klienta na operačný stôl
a prifixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekcia rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol            
v  neporušenom obale, označený
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility

1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Všetky malé gázové rúšky použi-
té pri umývaní operačného poľa 
CS rozložila do  nerezovej nádo-
by na použitý spotrebný materiál 
v operačnej sále?

Otázka pre sestru
1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?           

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P13 

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility             
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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P14-15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS  prístrojovú techniku            
a správne nastavil operačné 
lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

Cirkulujúca sestra vypísala všet-
ku potrebnú dokumentáciu          
a pozorne sledovala operačný 
výkon a bez vyzvania inštrumen-
tárke dopĺňala potrebný mate-
riál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-20

Inštrumentárka mala dobrý prí-
stup  k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra a postupovala  
podľa postupov štandardu v bo-
doch P18-P20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 3b 0b

P21

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)    
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým  operačným rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P22

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne  
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

P23-24

Dodržala I, CS a  sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie o použité inštrumentá-
rium a  zásady ochrany bezpeč-
nosti pri práci?

Pozorovanie
sestier,

sanitár/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P25

Sestry nachystali operačnú sálu  
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola operačnej
sály 1b 0b

UPOZORNENIE: 
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk        
pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného vý-
konu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium na herniotómiu, 
sterilné rúškovanie a všetky 
potrebné sterilné pomôcky          
k operačnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária

1b 0b

V5-6

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
v spolupráci so sanitárkou/om 
(ZA) predoperačnú prípravu 
pacienta/klienta a bezpečne        
ho uložila na operačný stôl?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu     
a pohotovo inštrumentovala         
pri operácií a dodržiavala zák-
ladne zásady inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Bola  dokumentácia pred             
a počas operácie vedená 
správne  a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových 
rúšok  a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V9
Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany a bezpečnosti pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k bez-
pečne do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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disciplíny.
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V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti       
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania      
po operačnom výkone?     
                                                     

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)   

 Pozorovanie
počas činnosti  

   2b 0b

V13
Bola operačná sála pripravená    
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola prostredia
   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   42 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  41 – 40 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 39 bodov     

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

 Dodržať zásady bezpečnosti a ochrany pri práci 

 Dôkladne mechanicky očistiť zdravotnícke pomôcky 

 Pripraviť čistú zdravotnícku pomôcku v súlade so zásadami SVP 

 Vykonať kompletnú predsterilizačnú prípravu kovových pomô-
cok 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Zdravotnícke pomôcky a predmety určené na hrubú mechanickú očistu 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY  
 

 

Š1 Pracovníci: sestra – vykonáva a zodpovedá za správne zvolené a vykonané pracovné postupy, 
sanitár – vykonáva pomocné práce,  
 

Š2 Prostredie: Operačná sála vyčlenená na mechanickú očistu 

 
Š3 
 
 
 
 
 

Pomôcky :  

 čistiace pomôcky - rôzne kefky, hubky, žinky, handry 

 čistiace prípravky (abrazívne a detergentné) 

 dezinfekčné prípravky a ich roztoky 

 OOPP – gumená zástera, tvárová maska a čiapka, rukavice, ochranné oku-
liare 

 
 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia 
 evidenčné knihy, denník opráv a údržby 

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Pred výkonom 
 
Sestra pri príjme skontroluje stav a počet sólo inštrumentov, pomôcok,  
predmetov a jednotlivých inštrumentov v sete podľa Zoznamu chirurgických setov. 
      

P2 
 

 
Sestra určí spôsob mechanickej očisty pre jednotlivé inštrumenty, iné predmety a zdravotnícke pomôcky. 

P3 Sanitárka  vykoná podľa určenia hrubú mechanickú očistu. Opatrne pootvára jednotlivé inštrumenty 
a na pracovnom stole ich drhne a umýva jemnou hubkou príp. kefkou. Používa pri tom čistiace 
abrazívne prostriedky – tekutú pastu alebo prášok a detergentný prípravok. Zvlášť precízne čistí 
kĺby a pracovné plochy inštrumentov. Predmety zložené z viacerých častí rozoberie a každý kus 
dôkladne mechanicky očistí hubkou alebo kefkou. 
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P4 Sanitárka  na záver vykoná oplach pod tečúcou  vodou. Každý inštrument či iný mechanicky očistený 
predmet dôkladne poumýva pod prúdom tečúcej vody. Duté predmety a hadičky prepláchne tlakovou 
vodnou pištoľou a prefúkne tlakovou vzduchovou pištoľou. 
 

P5 
 

Sanitárka  inštrumenty vybraté zo zákrokových a operačných setov na mechanickú očistu, po vykonaní 
čistenia vráti k príslušnému setu. Čistiace pomôcky vloží do nádoby s dezinfekčným  roztokom. 
 

P6 
 

Sestra vykoná vizuálnu kontrolu čistoty. V prípade nedostatočnej očisty vráti inštrumenty a pomôcky na 
opakovanú mechanickú očistu 

P7 
 

Sanitárka  podľa pokynov sestry, dôkladne vyčistený inštrument, zdravotnícku pomôcku či iný  
predmet, potom vloží do roztoku dezinfekčného prípravku alebo na ďalšie dočistenie.  
 

P8 
 Po výkone 

Sanitárka  po mechanickej očiste, dezinfekcii a oplachu presunie materiál cez podávacie okienko do 
setovacej miestnosti na usušenie a následné spracovanie 

P9 
 Sanitárka  po ukončení mechanického čistenia uprace a vydezinfikuje pracovné plochy 

 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Zamestnanci riadne používajú pri práci OOPP. 
 

V2 Sólo inštrumenty, inštrumenty zo setov, zdravotnícke pomôcky a iné predmety sú dôkladne očistené a 
bez známok korózie alebo mechanického poškodenia. 
 

V3 Nefunkčné a poškodené pomôcky a predmety sú vyradené z obehu 
 

V4 Očistený materiál je pripravený na ďalšie spracovanie 
 

V5 Pracovné prostredie je po ukončení čistenia upratané a povrchy vydezinfikované  
 

V6 Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy je minimalizované. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhod ote ie spl e ia šta dardu Me ha i ká očista a dezinfekcia 

nástrojov 

Zdravotnícke zariadenie:  
Audítori: 
 

 

Dátum:  
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu;   

 otázka pre p/k; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 
 

Š 
T
R
U
K
T
Ú
R
A 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

Š1 

Sú splnené podmienky v kritériá h štruktúry  
Š2

 

– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 

Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 0b 

 
 

P
R
O
C
E
S 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

P1 

Skontrolovala sestra stav a počet i štru e tov, 
pomôcok, predmetov a zoznam chirurgických 

setov ? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P2-7 

Ovláda sestra/sanitárka  pracovný postup  pri 

e ha i kej očiste a dezinfekcii nástrojov? 

Pozorovanie sestry 

počas výko u 

6b 0b 

P8-9 

Za ezpečila sestra/sanitárka presun materiálu na 

následné spracovanie a vykonala sanitárka 

dezinfekciu pracovnej plochy? 

 

2b 0b 

 
 

V
Ý
S 
L 
E
D
O
K 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

V1 Použil za est a ec pri práci OOPP? 

Pozorovanie 

sestry/SA 

počas výko u 

1b 0b 

 

V2 Bol ateriál očiste ý správ e? 

Pozorovanie 

sestry/SA 

počas výko u 

1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra pracu-
júca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  zís-
kava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka                                

Š2 Prostredie: Operačná sála septická 
 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
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Inštrumentárium: 
• násadec na čepeľ 
• dlhý násadec na čepeľ 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• nožnice Cooperove, rovné ostro-tupé 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické pinzety jemné stredné 
• anatomické pinzety veľké (brušné) 
• anatomické pinzety malé 
• cievna pinzeta stredná 
• peány moskito rovné, zahnuté 
• peány malé rovné, zahnuté 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky ostré 4 – zube   
• háky okienkové veľké 
• háky appendikálne 
• brušný rozvierač   
• laparotomické háky, ekartéry úzke, široké 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Disektory 
• Deschampove ihly tupé pravé, ľavá 
• Cievne svorky 
• Satinského svorky 
• Črevné klemy 
• Duvalove kliešte malé, stredné, veľké 
• Okienkové kliešte 
• ihelce – autofix 
• cievny dlhý ihelec 
• Bozemanov ihelec 
• Redonova ihla 
• lopatka do brucha 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
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• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
 Jednorazové rúškovanie 

• rectum set 
• alebo set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
• incízna fólia 
 
 
Jednorázové rúškovanie na perineálnu fázu: 
 
• set chirurgický univerzálny 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
• mechanické sutury: 

• cirkulárne  staplery (rôzne veľkosti) 
• katre + zásobníky 
• lineárne staplery + zásobníky   
• contoury + zásobníky 

 
 
 
 
Obväzový materiál: 
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• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• spojovacie hadičky 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Redonov drén, redonová súprava   
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• bužie (skúšobné hlavičky staplerov – viac  veľkostí) 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• odsávacia súprava 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• striekačka 5 ml na kultiváciu a citlivosť 
• skúmavka 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Mesocain gél (Cathejel gél) 
• Antibiotiká 
• Hemostiptiká 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
      2. Nesterilné pomôcky: 
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• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 

        Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty – (ideál  – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure s príslušenstvom 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na uloženie odobratých vzoriek 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú  set 
inštrumentária k resekcii  hrubého čreva  podľa Dixona (laparotomické sito), potrebný 
sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále 
(príslušenstvo k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje 
identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné 
predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. 
Pacient/klient sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť, vonkajšia strana stehna)  a upevní oddeľovací rám     pre 
anestéziológa na operačný stôl. Zapne a nastaví operačné lampy. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí rectum set alebo univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a 
následne sólové krycie rúšky, návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný,  základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, lukasteriku 
alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný kábel, kábel a nástroj k 
ligasure (harmonickému skalpelu) súpravu na odsávanie  a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch 
a  sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite    a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj 
evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných kontajneroch a lukasterikových sitách 
inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie pri nízkej 
abdominálnej resekcii hrubého 

čreva  podľa Dixona 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/16 Strana 7 z 12 

 

UPOZORNENIE: 

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

inštrumentária indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do 
príslušnej dokumentácie. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty, šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky  na zarúškovaný základný, 
pomocný inštrumentačný stolík  a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Dodržiava zásady asepsy.     
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet musí 
súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny brušnej.   
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie. 
 

P9 CS – Naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
  

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti. Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú 
evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Pri polohe na chrbte sa rúškuje takto: 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na  pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér a asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Ak je pacient/klient uložený v gynekologickej polohe rúškuje sa takto: 
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1. Inštrumentárka podá operatérovi a asistentovi rectum set, ktorý sa položí a prilepí 
na umyté operačné pole. 
2. Horná časť rúškovania sa rozkladá smerom k hlave a položí sa na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
3. Dolná časť rúškovania sa rozkladá smerom k nohám, v rozkroku sa prilepí   na 
perianálnu oblasť a rozkladá sa  postupne na obidve dolné končatiny zafixované na  
Schauttových podperách (na gynekologickú polohu). 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), kábel k ligasure (k harmonickému skalpelu),  odsávaciu hadicu 
lepiacou páskou k rúškovaniu.        

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete.  Zapojí kábel  do ligasure (harmonického skalpela) a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej 
polohy. Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál (gázové rúšky). 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 

P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov   
   

P17 Priebeh operačného výkonu 

▪ V celkovej anestézii robíme dolnú strednú laparotómiu, predĺženú smerom okolo pupka 
vľavo nahor. K okrajom rany priložíme dve veľké brušné gázové rúšky, ktoré asistenti fixujú  
Backhausovymi svorkami na hornom a dolnom póle rany (každý operatér k okrajom rany 
gázové rúšky neprikladá). 

I – Podá skalpel, dve veľké brušné gázové rúšky a asistentom Backhausove svorky. 

P18 ▪ Asistenti ostrými hákmi roztvárajú incíziu.  Operatér pretína podkožie až na fasciu. Drobné 
krvácanie v podkoží zastavujeme chytaním drobných cievok do chirurgických pinziet (ana-
tomický pinziet), ktoré koagulujeme. Väčšie cievy pretíname medzi dvoma peánmi prepa-
račnými nožnicami a ligujeme. 
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I – Operatérovi  podá malú chirurgickú pinzetu a preparačné nožnice, príp. elektrokauter. 
Prvému asistentovi malú chirurgickú pinzetu a ostrý viaczubý hák. Druhému asistentovi ostrý 
hák a malú brušnú gázovú rúšku, príp. tampón na kliešťach.  Striedavo podáva krátke zahnu-
té peány a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací mate-
riál). 

P19 ▪ Operatér pretína fasciu, odhŕňa svaly a očistí peritoneum. 

I – Operatérovi podá skalpel, asistentom okrúhle háky (tupé háky), následne operatérovi 
tampón na kliešťach a preparačné nožnice. 

P20 ▪ Peritoneum sa v strede medzi dvoma chirurgickými pinzetami nadvihne a skalpelom nare-
že, nakladáme Mikuliczove kliešte a dostrihneme peritoneum do horného a dolného rohu 
rany, ktoré zachytíme taktiež Mikuliczami. 

I – Podá chirurgickú pinzetu, skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a postupne dva Mikulic-
ze. Operatérovi ďalej podáva rovné tupo-ostré nožnice (preparačné nožnice) a následne dva 
a dva Mikulicze. 

P21 Operatér pristupuje k revízii orgánov dutiny brušnej, odizoluje kľučky tenkého čreva veľkou 
brušnou gázovou rúškou smerom nahor, zhodnotí kantonálnu situáciu v oblasti rektosigmy 
a tumoru a vyšetrením zisťuje makroskopickú pozitivitu regionálnych lymfatických uzlín. 

I – Asistentom   podá laparotomický hák a ekartéry na sprístupnenie operovanej oblasti.  
Podá veľkú  teplú gázovú rúšku, operatérovi a aj asistentovi dlhú anatomickú pinzetu. 

P 22 ▪ Operatér si za pomoci disektora urobí otvor v mesosigme, tesne pri sigme podvlieka detskú 
spojovaciu hadičku a sigmu liguje (prevencia v masírovania malígnych buniek orálnejšie od 
ligatúry). 

I – Operatérovi  podá disektor a následne detskú spojovaciu hadičku. 

P 23 ▪ Nasleduje preparácia horných ciev rekta (a. rectalis superior a v. rectalis superior) a ich 
ligovanie, pričom centrálnu časť ciev operatér ošetruje opichovou ligatúrou a poisťuje voľ-
nou ligatúrou.  Periférnu časť  voľnými ligatúrami, príp. pri preparácii využíva ligasure  (har-
monický skalpel). 

I – Operatérovi  podá  disektor, dva dlhé zahnuté peány za sebou, preparačné nožnice, ná-
sledne dlhú jemnú chirurgickú pinzetu a opichovú ligatúru (Bozeman, črevná ihla, vstreba-
teľný návlek) a potom dve za sebou nasledujúce voľné vstrebateľné ligatúry,  príp. ligasure 
(harmonický skalpel).  Asistentovi podá dlhú anatomickú pinzetu, odsávaciu hadicu, príp. 
tampón na kliešťach. 

P 24 ▪ Kľučku sigmy operatér odtiahne doprava a preruší laterálny avaskulárny list mesosigmy 
vľavo, asistent drží sigmu medzi prstami cez malú gázovú rúšku.  To isté sa vykoná aj z pravej 
strany sigmy, pričom sa oblúkovite prerušuje okolo rekta za močový mechúr u muža a za 
maternicu u ženy, tým sa mobilizuje sigma.  Operatér identifikuje ľavý ureter a podvlieka ho  
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hadičkou, ktorú zavesí na krátky zahnutý peán. 

I – Operatérovi  podá okrem dlhých preparačných nožníc aj dlhý násadec na čepeľ, dlhú 
jemnú chirurgickú pinzetu a asistentovi malú brušnú gázovú rúšku na sigmu, dlhú anatomic-
kú pinzetu, na sušenie tampón na kliešťach. Druhému asistentovi priebežne podáva odsá-
vačku,  hadičku a krátky zahnutý peán. 

P 25 ▪ Pokračujeme v preparácii a mobilizácii rekta až po levátory, buď digitálne alebo pomocou 
zahnutého disektora, prip. využíva ligasure (harmonický skalpel) postupne   sa prerušujú 
retroväzikálne väzy, a tak sa uvoľní rektum od močového mechúra. Krvácanie ošetrujeme 
koaguláciou alebo ligatúrami. 

I – Podá  následovné inštrumenty: Operatérovi – zahnutý disektor, dlhé zahnuté peány, dlhá 
jemná chirurgická pinzeta a dlhé preparačné nožnice príp. ligasure (harmonický skalpel).  
Asistentovi – dlhá anatomická pinzeta, koagulácia, odsávačka,  voľné ligatúry alebo monto-
vané ligatúry (vstrebateľný šijací materiál). 

P 26 ▪ Operatér si odizolovaním gázovými rúškami  pripraví sigmu na transsekciu.  Na orálnu časť 
zakladá črevnú svorku a dva držiace stehy zachytené dvoma krátkymi peánmi. Pomocou 
elektrokautera resekuje sigmu, tampónom na kliešťach namočenom v  dezinfekčnom rozto-
ku dezinfikuje lúmen orálnej časti sigmy. Operatér naloží cievnu svorku (ohnutú do pravého 
uhla – Satinského svorka) na distálnu časť vypreparovaného rekta nad levátormi a pretína 
rektum najmenej 5 cm pod nádorom, rektum dezinfikuje tampónom na kliešťach namoče-
nom v dezinfekčnom roztoku. 

I – Podá  dve veľké teplé brušné gázové rúšky, črevnú svorku, dvakrát za sebou držiace stehy 
(ihelec autofix, črevná ihla, nevstrebateľný šijací materiál) a dva krátke zahnuté peány.  Ná-
sledne podá elektrokauter a dvakrát zvlhčený tampón na kliešťach (v dezinfekčnom rozto-
ku), ďalej podá Satinského svorku, elktrokauter a tampón na kliešťach navlhčený v dezin-
fekčnom roztoku. 

P 27 ▪ Pristupujeme ku konštrukcii end to end anastomózy. Operatér pomocou  skúšobných hla-
vičiek staplerov (búžii) určí veľkosť  originálneho cirkulárneho staplera, následne naloží na 
orálnu časť sigmy tabakový nevstrebateľný steh a do sigmy vloží originálnu hlavičku staplera 
zodpovedajúcej veľkosti, steh zatiahne.  Zresekovanú časť rekta uzatvára pokračujúcim ne-
vstrebateľným návlekom. Asistent prevezme stapler a po divulzii sfinkterov anusu zasunie 
stapler do rekta a postupne vysúva hrot staplera, ktorý operatér napojí na hlavičku staplera 
vloženej do sigmy.  Asistent následne vykoná automatickú anastomózu a vysunie stapler z 
rekta aj so spojenou hlavičkou. Následne vykoná kontrolu resekčných okrajov (orálny a abo-
rálny resekčný okraj). Operatér skontroluje funkčnosť a priechodnosť anastomózy. Vymenia       
sa rukavice celému operačnému tímu a asistentovi, ktorý zakladal anastomózu pomocou 
staplera aj operačný plášť. 

I – Podáva skúšobné hlavičky staplerov (bužie). Prevezme od CS stapler zodpovedajúcej veľ-
kosti a podá hlavičku staplera zvolenej veľkosti. Operatérovi podá plastický ihelec s nevstre-
bateľným atraumatickým materiálom a jemnú chirurgickú pinzetu a asistentom tampón na 
kliešťach a preparačné nožnice.  To isté podá na uzáver resekovaného rekta, asistentovi 
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podá stapler natretý Mesocain gélom,  po ukončení anastomózy vymení gázové rúšky a pre-
zlečie si rukavice. Následne vymení rukavice operatérovi a asistentovi, prvému asistentovi 
vymení operačný plášť aj rukavice. 

CS – Otvára skúšobné hlavičky staplerov podľa voľby operatéra a následne otvorí stapler 
zodpovedajúcej veľkosti. Pripraví operačné rukavice pre operačný tím a operačný plášť pre 
asistenta. 

P 28 ▪ Operatér  rekonštruuje peritoneum panvového dna.   

I – Podá  ihelec Bozeman s črevnou ihlou a pokračovacím vstrebateľným stehom.       

P 29 ▪ Panvové dno drénuje  redonovým drénom (laparotomickým drénom) a následne   ho fixu-
je. 

I – Podá pripravený Redonov drén na redonovej ihle (laparotomický drén), následne  ihelec 
autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným šijacím materiálom, malú chirurgickú pinzetu,  
asistentovi  nožnice. 

P 30 ▪  Operatér robí rekonštrukciu operačného prístupu, a to: peritoneum s fasciou v jednej vrst-
ve (alebo po jednotlivých vrstvách), ďalej podkožie  a nakoniec koža. 
 
I – V spolupráci s CS prerátajú počet gázových rúšok a inštrumentov. 
I – Nahlási  aktuálny stav operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 
  
Brušná dutina sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok a inštrumentov. 
      
I – Podá  steh na uzavretie peritonea spolu s fasciou – ihelec autofix, vstrebateľný šijací ma-
teriál, chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice, druhému asistentovi okrúhle háky. Na suturu 
podkožia ihelec, podkožná ihla a návlek so vstrebateľným šijacím materiálom, na kožu ne-
vstrebateľný šijací materiál, príp. kožný stapler. 
 

P 31 I – Zvlhčenou  brušnou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pretrie tampónom 
namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú následne prifi-
xuje CS. 
 

P 32 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 

P 33 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
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P 34 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces  v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P 35 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 

P 36 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 Sety inštrumentária a ostatné pomôcky k operačnému výkonu sú kompletne pripravené. 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri nízkej abdominálnej resekcii hrubého čreva podľa Dixona

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické pod-
mienky v operačnej sále         
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné     
aj nesterilné), prístroje a zaria-
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety 
inštrumentária k operačnému 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b
0b

P2

Skontrolovala CS  osobné 
údaje, predoperačnú prípravu 
p/k a overila prítomnosť/ 
neprítomnosť alergie na de-
zinfekčné roztoky a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P3 Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  pri- 
fixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
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P4

Operačná sestra vykonala  
chirurgickú dezinfekcia rúk      
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandar-
du?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a  pri navliekaní 
sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala CS zásady sterility 
pri otváraní sterilného rúš-
kovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne 
pri rúškovaní inštrumentač-
ných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu 
bol  v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka 
zásady  sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b

0b

P9

Dodržala  cirkulujúca sestra 
správny postup pri  nalievaní  
sterilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

 
P10

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P11 Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov                
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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disciplíny.
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P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)        
s CS prístrojovú techniku       
a správne nastavil operačné 
lampy?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie    
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P15 

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentá-
ciu a pozorne sledovala ope-
račný výkon a bez vyzvania 
inštrumentárke dopĺňala po-
trebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-31

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P31?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

15b 0b

P32

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady    
pri manipulácii s použitým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P33

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P 34-35 Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)

2b 0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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disciplíny.
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ochrany a bezpečnosti práce? počas činnosti      

P36 Bola operačná sála nachys-
taná k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázka pre sestru
1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia-
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

1b 0b

V8 Operačná  rana bola
vydenzifikovaná a  sterilne 
prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b

0b

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie pri nízkej
abdominálnej resekcii hrubého

čreva podľa Dixona

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

A OSE SZ/COS/16 Strana 5 z 5

V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne       
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas činnosti

   
   1b    0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárim         
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)

   
2b 0b

V13

Operačná sála bola prip-
ravená do pohotovosti, príp. 
na ďalšiu operáciu?

Kontrola prostredia   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  53 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  52 – 51 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 50 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 

praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka                            

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 

 
• násadce na čepeľ 
• anatomické pinzety malé 
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• anatomické pinzety stredné 
• anatomické pinzety brušné 
• chirurgické pinzeta malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• nožnice dlhé 
• disektory 
• deschampove ihly 
• peany moskito 
• peany rovné malé 
• peány zahnuté malé 
• peány stredné zahnuté (inteligent) 
• ihelce autofix 
• ihelec Bozeman 
• Mikuliczove kliešte 
• háky tupé 
• háky ostré viaczubé 
• laparotomické háky malé, veľké 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
Jednorazové rúškovanie 

 
• set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky na ruky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
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• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• laparotomické drény, zberné sáčky 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
 
Roztoky: 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky  na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
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nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na uloženie odobratých vzoriek 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále, nachystajú set 
inštrumentária na appendectómiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  k  operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo 
cirkulujúca sestra skontroluje identifikačné údaje p/k predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, 
cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí 
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alergiu na dezinfekčné roztoky  a lieky. 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa transportuje na 
operačnú sálu.    
 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám  pre anestéziológa na operačný stôl. 
 

P4 I – Prezlečie sa  do zeleného operačného prádla, nasadí si operačnú čiapku a masku, oblečie 
si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). 
 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a  
inštrumentačný stolík. 
 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium na appendectómiu, šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch     
a sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite    a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 
 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty na apendoktómiu, šijací materiál, 
obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky  
na zarúškovaný inštrumentačný a pomocný stolík. Kontroluje počet   a funkčnosť 
inštrumentária.  Dodržiava zásady asepsy.        
 
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS ich počet písomne zaznamená do dokumentácie. 
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P9 CS – Naleje  do nádob F 1/1 roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného poľa a 
dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany a dutiny brušnej. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé rúšky) a tampónovými kliešťami     na 
umývanie operačného poľa. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku na dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku na horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.    
   

P13 
 

I – Postaví sa s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou k rúškovaniu.     
    

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS nastaví operačné lampy, asistuje inštrumentárke pri 
postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej elektródy do 
koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a zapojí do 
elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
Trendelenburgovej polohy. 
 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany 
bezpečnosti pri práci. 
 

P15 CS – Vypíše   dokumentáciu o spotrebe špeciálneho materiálu, evidenciu gázových rúšok  u 
operovaného pacienta/klienta. 
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P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     
 

P17 CS – Sleduje  priebeh operácie a podľa potreby dopĺňa materiál. Z operačnej sály sa vzdiali 
len so súhlasom inštrumentárky. 

P18 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a gázový materiál  na sušenie v 
operačnej rane. Kožný rez vedie skalpelom, pretína kožu, podkožie. Operatérovi  podá 
koaguláciu, podľa potreby ligatúru, alebo pinzetu. Operatérovi podá skalpel a asistentovi 
tupé háky. Operatér následne pozdĺžne pretne fasciu,  pretína aponeurózu svalu  a natupo 
odhrnie svaly v priebehu ich vláken. Operatérovi  a asistentovi podá chirurgické pinzety, 
následne operatérovi skalpel, s ktorým  otvára peritoneum. 

P19 2. Appendectómia 
 
I – Podá operáterovi brušnú pinzetu a následne peán. Operatér nachádza cékum 
s appendixom,  luxuje ho do operačnej rany a  koniec appendixu si zachytí peánom. 
Podáva operatérovi anatomickú pinzetu a podväzy na deschampovej ihle a asistentovi podá 
nožnice. Operatér preparuje a medzi ligatúrami pretína mesenteriolum  s artériou appendi-
culáris. Podá  chirurgovi peán, nevstrebateľné pletené vlákno na  ligatúru a cirkulárny at-
raumatický steh. 
Operatér si bázu appendixu  zachytí peánom, naloží podväzovú ligatúru  a obšíva bázu ap-
pendixu cirkulárnym seróznym stehom. Inštrumentárka podá chirurgovi skalpel. Chirurg 
bázu appendixu medzi ligatúrami pretne (appendix položí do emitnej misky). Inštrumentárka 
mu podá dezinfekciu na pahýľ, elektrokoaguláciu, anatomickú pinzetu. Operatér  potrie pa-
hýľ dezinfekčným roztokom,  koaguluje ho a vnára   do lumenu céka anatomickou pinzetou, 
zaťahuje predtým naložený serózny cirkulárny steh. Inštrumentárka podá chirurgovi ešte 
jeden cirkulárny steh a podľa potreby nožnice. 
Inštrumentárka všetky nástroje, ktoré boli v kontakte s pahylom appendixu (anatomická 
pinzeta, skalpel, koagulačná ihla) odloží   do nerezovej nádoby na použitý spotrebný materiál 
a  nasadí si na koagulačné pero novú koagulačnú ihlu. 
 
CS – Cirkulujúca  sestra zafixuje appendix do 10 % Formalínu, vypíše štítok s identifikačnými 
údajmi p/k a prilepí ho na nádobu s histologickým materiálom. 
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P20 3. Revízia dutiny brušnej a výplach 
 
I – Podá  operatérovi tampónové sušenie, brušnú pinzetu, navlhčenú malú rúšku a asisten-
tovi  laparotomický hák. Operatér kontroluje krvácanie, reviduje dutinu brušnú, zameriava  
sa na distálny úsek tenkého čreva a mezentéria. U dievčat a žien reviduje ženské vnútorné 
pohlavné orgány. Podľa potreby vykonáva výplach dutiny brušnej fyziologickým roztokom. 
Po dôkladnej revízii pristupuje k uzatvoreniu dutiny brušnej v anatomických vrstvách.   
 

P21 4 . Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 
 
I – Pred uzatvorením dutiny brušnej  skontroluje  si počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou, ich počet nahlási operatérovi. Dutina brušná      sa uzat-
vára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok a nástrojov. 
 
CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  uzatvorí dokumentáciu. 

P22 5. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I – Po zrevidovaní dutiny brušnej  operatérovi podá Mikuliczove kliešte na zachytenie peritonea, 
pletené  vstrebateľné vlákno nachystané v ihelci na stehy peritonea, svalu a chirurgickú 
pinzetu. Asistentovi podá tupé háky. Na zachytenie fascie podá Mikulicove kliešte a 
nevstrebateľné pletené či vstrebateľné monofilné vlákno  na fasciu. 
V priebehu sutury sa operačná rana vyplachuje dezinfekčným roztokom.  Na zošitie podkožia 
inštrumentárka pripraví do ihelca vstrebateľné pletené vlákno a nevstrebateľné monofilné 
vlákno  na zošitie kože. 

2.  

P23 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P24 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P25 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia.   
 

P26 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) vykonáva dezinfekciu a dodržiava základné zásady dezinfekcie, kontroluje 
nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje   na sito a zabezpečí transport do centrálnej 
sterilizácie. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
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P27 Upratovačky v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. Dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci. 
 

P28 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 
 

 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky v operačnej sále. 
 

V2 
Inštrumentárka  dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk  pred operáciou. 
 

V 3 
Počas celého operačného výkonu sú dodržiavané  zásady sterility. 

 

V4 
Inštrumentárka má dostatočne pripravené inštrumentárium a ostatné pomôcky potrebné k  
operačnému výkonu. 
 

V5 
Cirkulujúca  sestra  skontrolovala operačné pole. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra v spolupráci so sanitárom/ou (ZA) zabezpečia správnu polohu 
pacienta a podloženie neutrálnej elektródy. 
 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje operačný výkon a pohotovo podáva chirurgom 
nástroje a iný potrebný  materiál. 
 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 
 

V9 Operačný výkon prebieha bez ohrozenia pacienta/klienta a operačného tímu. 
 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia. 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad upratovania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri appendectómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

Dátum :
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k appendectómii  
set rúškovania a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu

inštrumentária 
a pomôcok

1b 0b

P2 Skontrolovala sestra osobné 
údaje p/k, predoperačnú prípravu
a overila prítomnosť/neprítom-
nosť alergie na dezinfekčné roz-
toky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil p/k
na operačný stôl a prifixoval 
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekcia rúk              
pred operačným výkonom podľa 
predpísaného štandardu?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa        
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol           
v  neporušenom obale, označený
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility

1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P9

Postupovala  cirkulujúca sestra   
pri nalievaní  sterilných roztokov 
správne?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P10

Dodržal sanitár/ka (ZA)                
pri asistencii operatérovi počas 
umývania operačného poľa 
zásady asepsy?

Pozorovanie
sanitár/ka (ZA)
počas činnosti 1b 0b

P11 Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov                     
do operačných plášťov?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
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P12

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility             
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P13 -14 

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s cirkulujúcou  sestrou prístrojo-
vú techniku a správne nastavil 
operačné lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P15

Cirkulujúca sestra vypísala všet-
ku potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiava inštrumentárka zása-
dy všeobecnej inštrumentačnej 
techniky?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P17

Sleduje CS operačný výkon        
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

P18-23

Mala inštrumentárka dobrý prí-
stup k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra? Postupuje in-
štrumentárka podľa postupov 
štandardu v bodoch P18-P23?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti 6b 0b

P24

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)    
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým  rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P25

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali pacienta/klienta
bezpečne  do starostlivosti sestry
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

P26-28

Dodržala I, CS a  sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie o použité inštrumentá-
rium      a zásady ochrany bez-
pečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

3b 0b
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk        
pred operáciou?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium na appendectó- 
miu, sterilné rúškovanie a všetky 
potrebné sterilné pomôcky          
k operačnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5-6

Skontrolovala CS v spolupráci   
so sanitárkou/om (ZA) pred-
operačnú prípravu p/k a sani-
tár/ka (ZA) ho bezpečne uložil  
na operačný stôl?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

V7

Sleduje pozorne inštrumentárka
priebeh operačného výkonu        
a pohotovo inštrumentuje           
pri operácií a dodržiavala
základne zásady inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V8

Bola dokumentácia pred a počas
operácie vedená správne           
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok           
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V9

Dodržiava  operačný  tím  zásady
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10 Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne         
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),
sestry pri činnosti

1b 0b
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V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti       
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania      
po operačnom výkone?               

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)

Pozorovanie
počas činnosti  

   2b 0b

V13
Operačná sála bola pripravená    
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola
prostredia

   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   45 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  44 – 43 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  42 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál            a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k       a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient  indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2x za rok 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra pracu-
júca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  zís-
kava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku, masku 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka 

  



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie  pri 
artroskopii ramenného kĺbu 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/18 Strana 2 z 9 

 

UPOZORNENIE: 
(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

 

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadec na čepeľ č. 3 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé 
• peány moskito 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce autofix 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
- kožné, okrúhle s trojhranným hrotom 

• nádoba na dezinfekčný roztok 
• nádoba na fyziologický roztok 
• nádoba na peroxid vodíka (dezinfekčný roztok na výplach 
operačnej rany) 
 
Artroskopické inštrumentárium: 
 
• optika 
• svetelný kábel 
• trokáre kovové 
• trokár jednorazový plastový 
• vyšetrovacia sonda 
• vodná pumpa 
• shaver 
• shaverová fréza mäkká 
• shaverová fréza kostná 
• Vapr elektróda 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• čepeľe 
• infúzna súprava 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• operačné rukavice rôznych veľkostí 
 
Jednorázové rúškovanie: 
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• set k artroskopii 
• krycie rúšky samolepiace 
• krycie rúšky nelepivé 
• operačné plášte 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný materiál 
• vstrebateľný šijací materiál   
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväzy hydrofilové obväzy elastické 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jodový 
• F 1/1 1000 ml (fyziologický roztok) 
• Ringer 500 ml 
• peroxid vodíka 3% 
 
Ochranný pracovný odev  pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 

 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky  k polohovaniu) 
• extenzná hrazda 
• držiak ruky 
• závažie – 5kg 
• opierka k operačnému stolu 
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• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• sterilizátor 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumentárium 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorazové 
• odsávačka s nádobou 
• infúzny stojan 
 

Artroskopická prístrojová zostava: 
 

• monitor 
• kamerová jednotka 
• snímacia hlava kamery s káblom 
• svetelný zdroj 
• shaver 
• nožný pedál 
• vapr 
• nožný pedál 
• vodná pumpa 

Š4 Dokumentá 
cia: 

• Chorobopis pacienta/klienta 
• Operačný program 
• Zásady prebrania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku a masku.   
Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú sety 
inštrumentária na artroskopiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, prístrojovú 
techniku na artroskopiu). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, 
cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. 
Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa transportuje na 
operačnú sálu. 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, upevní oddeľovací rám pre 
anestéziológa, upevní  extenznú hrazdu  na operačný stôl a v spolupráci  s lekárom naložia 
pacientovi/klientovi držiak ruky, ktorý upevnia na extenznú hrazdu a  pacienta  napolohujú. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí  set sterilného jednorázového rúškovania k artroskopii a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík. 
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P7 CS – Postupne otvára základné inštumentárium, artroskopické inštrumentárium, ktoré je 
uložené (v sterilizačnom kontajneti, lukasteriku, sterilizátori),   šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. 
Pred otvorením kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch a sterilizačných 
kontajneroch. Skontroluje evidenciu činnosti sterilizátora. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a expiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné základné a artroskopické inštrumenty, šijací materiál, 
obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky a rozloží ich  prehľadne a systematicky  
na zarúškovaný pomocný a základný inštrumentačný  stolík. Kontroluje počet  a funkčnosť 
inštrumentária.  Poskladá zostavy inštrumentária, ktoré sa skladajú  z viacerých častí.        

P9 CS – Naleje  do jednej nádoby fyziologický roztok, do druhej nádoby peroxid vodíka 
(dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany) a  do ďalšej nádoby dezinfekčný roztok  na 
dezinfekciu operačného poľa. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými ruškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 
Sanitár/ka (ZA) spustí závažie na extenznej hrazde, čím sa vytvorí ťah na ramenný kĺb. 
 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti.  Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží   do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky   sú 
evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
ruškovaním. 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. Operatér  a  asistent naložia na operačné pole 
incíznu fóliu. 
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P13 I – Prisunie si základný inštrumentačný stolík  k operačnému stolu. 
 
Sanitár/ka (ZA) – Zapne a nastaví operačné lampy  a v spolupráci s CS asistuje 
inštrumentárke pri postavení  a rozmiestnení prístrojovej techniky. Pri zapájaní techniky 
kontrolujú jej funkčnosť. 

P14 I – Podá operatérovi návlek na snímaciu hlavu kamery s káblom. 
 
CS –  Vloží do návleku snímaciu hlavu kamery s káblom a za prísne aseptických  podmienok 
prevezme okraj návleku a pomaly vsúva kábel do návleku. 
 
I – Podá operatérovi optiku, ktorú nasadí na hlavu kamery a fixuje lepiacou páskou. 

P15 I – Postupne  podá operatérovi  svetelný kábel, preplachovú hadicu. 
 
CS – Postupne  preberá od operatéra jednotlivé káble a hadice, zapája ich do príslušných 
prístrojov artroskopickej zostavy.  Skontroluje nastavené hodnoty prístrojov. 
Ponapája káble  na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany   a 
bezpečnosti  práce. 
Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál. 

P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 

pokyny operačného tímu.  Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu. 

Vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     

P18 Priebeh operačného výkonu 
 
I – Podá  operatérovi skalpel, ktorým urobí hlbokú incíziu do ramena. Následne  mu podá 
trokár a kameru, na ktoré v spolupráci s operatérom ponapája hadicu vodnej pumpy, 
optický kábel a infúznu súpravu. 
CS – Zapne prívod F1/1 (fyziologického roztoku). 
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P19 I – Podá  operatérovi skalpel na vytvorenie pracovného vstupu, do ktorého vkladá 
jednorázový trokár. (Po zdiagnostikovaní ramenného kĺbu). 
Týmto vstupom operatér vkladá pracovné nástroje podľa potreby – Vapr, shaver s mäkkou 
koncovkou alebo s kostnou. 

P20 I – Podá operatérovi ihelec s ihlou na suturu vstupov. 
I s CS skontrolujú použité inštrumentárium a gázové rúšky. 
I – Oznámi operatérovi skutočný stav.   
CS – urobí písomný záznam. 
I – Umyje  ranu s peroxidom vodíka (fyziologickým roztokom), osuší a následne umyje 
s dezinfekčným roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P21 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P22 I – Použité  nástroje odovzdá  do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady dezinfekcie, 
kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport do 
centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej sále 
vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P23 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P24 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V4 Artroskopické inštrumentárium a artroskopická prístrojová zostava  sú kompletne 
pripravené. 

V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení, 
zapájaní potrebnej techniky a je k dispozícii operačnému tímu počas celého 
operačného výkonu. 
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V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť               
je nahlásená operatérovi a písomne zaznamenaná. 

V8 Všetky prístroje v artroskopickej  zostave sú funkčné. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je zachovaná. 
 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri artroskopii ramenného kĺbu

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori :

Dátum :

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále   
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky (sterilné aj nesteril- 
né), prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety inštru-
mentária (základné, artros-
kopické), rúškovania, artros-
kopickú zostavu a iné potrebné
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b
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P2 

Skontrolovala  CS osobné 
údaje a predoperačnú prípravu
p/k?
Overila sestra prítomnosť/ 
neprítomnosť alergie na de-
zinfekčné roztoky a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  pri-
pevnil extenznú hrazdu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Operačná sestra vykonala  chi-
rurgickú dezinfekcia rúk        
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala CS zásady sterility 
pri otváraní sterilného rúškova-
nia a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri ruš-
kovaní sterilného stolíka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol   
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dá-
tumom exspirácie?

Kontrola sterilného
materiálu

a indikátorov sterility 1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri príprave sterilné-
ho inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Dodržala CS  správny postup  
pri nalievaní  sterilných rozto-
kov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Skontrolovala CS odobraté po-
užité pomôcky, ktoré sa použili
pri umývaní operačného poľa? Otázka pre sestru

1b 0b
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P11

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov                 
do sterilných operačných 
plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1 b 0b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-15

Ponapájala CS v spolupráci     
so sanitárom/kou (ZA)   prí-
strojovú techniku a dodržala 
zásady asepsy pri zapájaní 
jednotlivých prístrojov a po-
môcok? Skontrolovala sa 
funkčnosť prístrojov?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas činnosti
3b 0b

P16

CS vyplnila všetku potrebnú 
dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Inštrumentárka dodržala zása-
dy všeobecnej inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-20

Postupovala  inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P18-P20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 3b 0b

P21

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k  do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P22-23

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 
ochrany a bezpečnosti   
práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P24

Bola operačná sála nachys-
taná k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestry 1b 0b

UPOZORNENIE: 
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Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Sety artroskopického inštru-
mentária a artroskopická 
zostava prístrojovej techniky 
bola kompletne pripravená?

Kontrola
inštrumentária,

prístrojov
1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe
operačného tímu, rozložení    
a zapájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Sledovala  pozorne 
inštrumentárka priebeh
operačného výkonu a poho-
tovo inštrumentovala           
pri operácií a dodržiavala 
základne zásady inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne,
súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok        
a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi a písomne 
zaznamenená CS?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8

Boli všetky prístroje funkčné?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu

1b 0b
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V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne        
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   1b   0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium        
a zásady výkonu upratovania   
po operačnom výkone?            

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)

Pozorovanie
ppčas činnosti  

 2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   41 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  40 – 39  bodov                                         
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 38 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora: 

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

P/k s diagnózou hemoroidy III. - IV.  stupňa, indikovaný na 
operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY  

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a rukavice,  čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Sanitár/ka                                 

Š2 Prostredie: Septická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium k prostatektómii: 
• násadec na čepeľ č. 3 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
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• anatomické jemné pinzety stredné 
• anatomické pinzety veľké (brušná, podávková) 
• anatomické pinzety malé 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• okienkové kliešte so zámkom 
• semicirkulárny anoskop 
• appendikálne háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• ihelce – autofix 
• ihelník 
 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých 
veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• set litotomický alebo chirurgický univerzálny set: 
• rúšky dvojvrstvové 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové veľké 
• operačné plášte 
 
 
Šijací materiál: 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,   ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
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Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (gázová brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• longeta 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• žanetova striekačka 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• držiak na svetlo 
• hrubý drén (rekamier) 
• mastný tyl 
• súprava hadíc na odsávanie 
                   

Roztoky a lieky: 

• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• 3% peroxid vodíka 
• Mesocain gél (Cathejel gél) 
• antibiotiká  stand-by 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné čiapky 
• operačné masky 
• antistatická obuv 
 

• Nesterilné pomôcky: 
 
• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na 
polohovanie) 

• Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
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• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na uloženie odobratej vzorky 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 
 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatickej obuvi), nasadia si čiapku a masku.   
Operačná sestra skontroluje aseptické prostredie v operačnej sále nachystá set 
inštrumentária k operačnému výkonu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontroluje 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo                   k  operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú 
prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí 
prítomnosť/neprítomnosť alergie na dezinfekčné roztoky a lieky. 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa transportuje na 
operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           na 
rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na ope-račný stôl. 
Zapne a nastaví operačné lampy. Pripraví si Schauttove podpery (na gynekologickú polohu). 
Pacienta  uloží do gynekologickej polohy až po uvedení do anestézie. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P6 CS – Otvorí litotomický set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky, návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a  základný 
inštrumentačný stolík. 

P7 CS – Postupne otvára sterilné  inštrumentárium uložené v  (sterilizačnom kontajneri, 
lukasteriku, sterilizátore) potrebné k operačnému výkonu, šijací materiál, obväzový materiál, 
koagulačný kábel a  iné potrebné sterilné pomôcky. 
CS – Pred  otvorením sterilizačných kontajnerov, sterilných lukasterikov kontroluje 
indikátory sterility.  Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o 
sterilite  a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do 
dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje        aj evidencii 
činnosti sterilizátora. 
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P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky      na zarúškovaný 
základný a  pomocný inštrumentačný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária.  
Dodržiava zásady asepsy.       

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním jednotlivo každú dolnú končatinu: 
1. Rúška dvojvrstvová sa zasúva pod sakrálnu časť tela pacienta. 
2. Veľkou rúškou  rúškujeme najprv jednu, potom ďalšou veľkou rúškou druhú dolnú 
končatinu. 
3. Ďalšou veľkou rúškou  rúškuje všetko od operačného poľa smerom k hlave pacien-
ta/klienta až až na oddeľovací rám pre anestéziológa. 
4. Rúškou dvojvrstvovou samolepiacou prekrývame  celú perineálnu oblasť. 
 
Alebo operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním litotomickým setom: 
1. Rúška dvojvrstvová sa zasúva pod sakrálnu časť tela pacienta. 
2. Originálnou rúškou sa zarúškujú obidve dolné končatiny pacienta/klienta v 
gynekologickej polohe. 
3. Ďalšou veľkou rúškou  rúškujeme  všetko od operačného poľa smerom k hlave 
pacienta/klienta až na oddeľovací rám pre anestéziológa. 
 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu hadicu  lepiacou páskou  k rúškovaniu.     
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P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS pomáha inštrumentárke pri postavení  a rozmiestnení 
prístrojovej techniky. 
I – Podá  sterilný držiak na svetlo operatérovi, ktorý ho pripevní k operačnej lampe 
a vycentruje svetlo alebo svetlo nastavuje  sanitár/ka (ZA). 
CS – sestra  zapojí voľný koniec elektrokoagulačného kábla, ktorý preberie od 
inštrumentárky, do prístroja. Skontroluje nastavené hodnoty prístroja a položí nožný ovládač 
koagulačného prístroja k nohe inštrumentárky a zapojí kábel od prístroja do elektrickej siete. 
Zapojí kábel od odsávačky a elektrického variča  na mobilnom stojane   do elektrickej siete. 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 

P15 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 

pokyny operačného tímu,  počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 

vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     

P17 Priebeh operačného výkonu 

Operatér v  celkovej anestézii po divulzii konečníka zasunie do konečníka semicirkulárny 

anoskop natretý dostatočným množstvom Mesocain gélu (Cathejelu gélu). 

I – Operatérovi  podá semicirkulárny anoskop natretý Mesocain gélom (Cathejelom gélom) 

P18 Operatér chytí do kochra hemoroidálny uzlík a následne pomocou skalpela a nožníc ho vy-

preparuje až k jeho cievnej stopke. Asistent suší operačnú ranu. 

I – Operatérovi  podá malý (moskito) rovný kocher, následne skalpel a preparačné nožnice, 

asistentovi podá  tampón na kliešťach, príp. aj appendikálny hák. 

P19 Po vypreparovaní uzlíka operatér nakladá k cievnej stopke uzlíka zahnutý peán, následne 

opichovú ligatúru. Po dotiahnutí ligatúry uzlík odstrihne a asistent dostrihne    aj voľné konce 

ligatúry.  S preparáciou a ligatúrou uzlíkov pokračuje operatér dovtedy, kým nie sú všetky 

hemoroidálne uzlíky odstránené. 

I – Podá malý  peán, ihelec so vstrebateľným šijacím materiálom a  chirurgickú pinzetu. Asis-

tentovi podá nožnice a vymieňa mu čisté sušenia.  Postup opakuje, až kým nie sú všetky uzlí-

ky odstránené. 
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P20 Operatér skontroluje operačnú ranu, prípadné krvácanie zastaví pomocou elektrokoagulácie 

I – Podá chirurgickú alebo anatomickú  pinzetu, malú teplú rúšku, elektrokoaguláciu. 

P21 Po odstránení jednotlivých hemoroidálnych uzlíkov defekt sliznice uzatvára pokračujúcim 

stehom so vstebateľným šijacím materiálom. 

I – Podá  ihelec so vstrebateľným návlekom a chirurgickú pinzetu, asistentovi tampón na 

kliešťach a nožnice. 

P22 Operatér zasunie do konečníka hrubý drén  obalený mastným tylom (rekamier).  Vyčnievajú-

cu časť obalí ešte longetou a následne drén spolu s longetou fixuje dvoma stehmi. 

I – Priprav í hrubý drén, ktorý obalí mastným tylom. Podá longetu a dva za sebou nasledujú-

ce fixačné stehy – ihelec, chirurgickú ihlu s návlekom s nevstrebateľným šijacím materiálom,  

chirurgickú pinzetu. Asistentovi podá  nožnice.   

P23 I – Inštrumentárka  zvlhčenou brušnou rúškou ošetrí operačnú ranu, následne ju pretrie 

tampónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a operačnú ranu prekryje sterilným krytím, 

ktorú následne prifixuje CS.   

P24 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky    a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P25 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P26 I – Použité  nástroje odovzdá do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady dezinfekcie, 
kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport do 
centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej sále 
vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P27 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P28 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V4 
Inštrumentárium a ostatné pomôcky k hemoroidektómii sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiava základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť              
je písomne zaznamenaná. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri hemoroidektómii

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále 
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné    
aj nesterilné), prístroje            
a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovala sestra 
aseptické podmienky              
v  operačnej sále?
Nachystala sestra sterilný set
inštrumentária k operačnému 
výkonu, set rúškovania a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu, inštrumentária 

a pomôcok

1b 0b

P2

Skontrolovala sestra osobné 
údaje, predoperačnú          
prípravu p/k a overila 
prítomnosť/neprítomnosť 
alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil
p/k  na operačný stôl  a prifi-  
xoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Vykonala  inštrumentárka chi-
rurgickú dezinfekcia rúk        
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štan-
dardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

I – postupovala  správne pri 
obliekaní sterilného plášťa a 
navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala CS zásady sterility 
pri otváraní sterilného rúš-
kovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne 
pri rúškovaní sterilných stolí-
kov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7-8

Všetok sterilný materiál otvo-
rený k operačnému výkonu 
bol  v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov sterility 1b 0b

P9

Bol dodržaný správny postup 
pri nalievaní antiseptického 
roztoku do nerezovej misky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé rúšky 
CS rozložila do  nerezovej 
nádoby na použitý spotrebný 
materiál  v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P11

Postupovali sestry správne    
pri obliekaní lekárov               
do operačných plášťov?         

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P12 I – dodržala  správny postup 
a  zásady sterility pri rúškova-
ní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)       
s CS  prístrojovú techniku      
a dodržal zásady asepsy      
pri zapájaní jednotlivých po-
môcok?

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie  
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestier počas činnosti
2b 0b

P15

Vypísala CS všetku potrebnú 
dokumentáciu a pozorne 
sledovala   operačný výkon    
a bez vyzvania inštrumentár-
ke dopĺňala potrebný mate-
riál? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej in-
štrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-23 

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu      
v bodoch P17 – P23?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 7b 0b

P24

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA)    po skončení operačné-
ho výkonu predpísané zása-
dy pri manipulácii s použitým 
jednorázovým rúškovaním?

Pozorovanie  sestier,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P25

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie  sestry
počas činnosti 1b 0b

P26-27

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného
výkonu predpísané zásady 
výkonu upratovania, zásady 
výkonu dezinfekcie a zásady 
ochrany a  bezpečnosti  
práce ?

Pozorovanie  sestier,
sanitára/ky (ZA)

počas činnosti      2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P28

Operačná sála bola nachys-
taná k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačného stolíka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentáriuim                     
k hemoroidektómii  bolo 
kompletne pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca 
sestra  pohotovo pri obsluhe 
operačného tímu, rozložení    
a zapájaní potrebnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo 
inštrumentovala  pri operácií   
a dodržiavala základne 
zásady inštrumentačnej 
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia            
pred  a počas operácie 
vedená správne a súhlasí       
s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok       
a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť 
nahlásená operatérovi 
inštrumentárkou a následne 
písomne zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie

 Otázka pre sestry
1b 0b

V8

Operačná rana bola
vydezinfikovaná a  sterilne 
prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b
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V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany                      
a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne      
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas činnosti
   1b   0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu  
dezinfekcie  pri starostlivosti   
o použité inštrumentárim        
a zásady výkonu upratovania 
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)

   
2b 0b

V13

Operačná sála bola prip-
ravená do pohotovosti, príp. 
na ďalšiu operáciu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   45 bodov (100%)                                         
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  44 – 43 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  42 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále  

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon  

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne  

   
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
  

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 

 
• násadec na čepeľ 
• anatomické pinzety malé 
• anatomické pinzety stredné 
• anatomické pinzety brušné 
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• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• peany moskito 
• peany rovné malé 
• peány zahnuté malé 
• peány stredné zahnuté (inteligent) 
• ihelce autofix 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé, veľké 
• háky tupé 
• háky ostré viaczubé 
• laparotomický hák malý 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Redonova ihla 
• Ihelník 
• chirurgické ihly: 

- kožné 
- polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
- polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
 
Jednorázové rúškovanie 

 
• set chirurgický univerzálny: 

- rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
- návlek na základný inštrumentačný stolík 
- rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
- rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
- lepiaca páska, utierky 

 
• rúšky dvojvrstvové 
• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
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Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• Redonov drén, redonová súprava 
• sieťka na plastiky 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
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• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorazové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44       

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na herniotómiu, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo  k  operačnému stolu, prístrojovú 
techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje 
identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku  sa 
transportuje na operačnú sálu.    
 

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno (gluteál-
nu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa  na operačný stôl. 
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P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umyvárke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólovú kryciu 
rúšku nelepivú. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný  a základný  
inštrumentačný stolík. 
 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový 
materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, sterilné rukavice a iné). Dodržiava zásady 
asepsy. 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikových sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej 
sterilizácie je aj vo vnútri  sita indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho 
mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty na herniotómiu, šijací materiál, 
obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky  na 
zarúškovaný inštrumentačný a pomocný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. 
Na pomocný stolík si pripraví aj potrebné rúškovanie  a operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Dodržiava zásady asepsy.    
 
I a CS – Spoločne  prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím operačnej 
rany a po ukončení operačného výkonu.   CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do 
dokumentácie.    

P10 CS – naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
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Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží 
tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 
 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P13 
 

Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
 

P14 I – Sa postaví s inštrumentačným stolíkom oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu)  lepiacou páskou k rúškovaniu.     
    

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy, asistuje inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej  polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie 
použitých gázových rúšok a na iný použitý spotrebný materiál. Ponapája káble na uzemnenie 
zdravotníckej techniky      a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti pri práci. 
 

P16 CS – Vypíše všetku potrebnú dokumentáciu (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu rúšok u operovaného pacienta a iné). Dodáva inštrumentárke potrebný 
materiál včas, plní pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom 
operačného tímu a vzdialiť sa z operačnej sály môže  len s vedomím inštrumentárky. 
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P17 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P18 Piebeh operačného výkonu pri herniotómii: Každá operácie hernie má tri časti: 
1. Identifikácia a preparácia vaku 
2. Resekcia vaku po predchádzajúcej repozícii jeho obsahu do brušnej dutiny 
3. Plastia brušnej steny 
 
Hernia inguinalis – slabinová prietrž 
 
I – Operatérovi podá skalpel, chirurgickú pinzetu (anatomickú pinzetu). Operatér robí  šikmý 
kožný rez nad slabinovým väzom.  Asistentovi podá chirurgickú pinzetu, ostré viaczubé há-
ky, malú gázovú rúšku (tampón  na kliešťach). Asistent ostrými hákmi roztvára incíziu. Ope-
ratér pretína podkožie až na fasciu. Drobné krvácanie v podkoží zastavuje  chytaním drob-
ných cievok chirurgickou pinzetou (anatomickou pinzetou), ktoré koaguluje.   

I – Operatérovi podá preparačný tampón v kliešťach, ktorým očistí aponeurózu. Následne mu 
podá skalpel, ktorým urobí incíziu, dva kochre a preparačné nožnice. Preparačnými 
nožnicami potom rozšíri incíziu. Asistent roztvára ranu tupými hákmi. 

I – Podá operatérovi malú anatomickú pinzentu a preparačné nožnice. Asistentovi tampón na 
kliešťach, ktorý podľa potreby stále vymieňa za nový.  Operatér pristupuje k uvoľneniu funi-
kulu, ktorý uvoľňuje pomocou anatomickej pinzety a preparačných nožníc. 

I – Podá operatérovi  anatomickú pinzetu, kocher, preparačné nožnice a následne ďalší kocher. 
Operatér pokračuje v preparácii herniálneho vaku.   Kochrom si zachytí fundus vaku 
nepriamej hernie a postupne ho preparuje až k jeho krčku. Ak je celý vak vypreparovaný 
a očistený nasadí ešte jeden kocher a  medzi dvoma kochrami vak otvorí preparačnými 
nožnicami.  Po kontrole obsahu vaku dostrihne vak ešte z dvoch strán až ku krčku, kde 
nasadí ďalšie kochre.   

I – Nachystá nevstrebateľný steh a podá operatérovi. Operatér prešije vak hernie v krčku  
stehom. 

I – Podáva operatérovi  ihelec  s nachystaný šijacím materiálom (nevstrebateľný pletený šijací 
materiál alebo nevstrebateľný monofilný alebo  vstrebateľný monofilný šijací materiál) a  
chirurgickú pinzetu.  Operatér pristúpi k zvolenej plastike inguinálneho kanála. Základom 
plastík je rekonštrukcia zadnej steny ingvinálneho kanála, predovšetkým transverzálnej fas-
cie, potom sa zašije vnútorný šikmý sval a slabinový väz. Nakoniec sa šije aponeuróza von-
kajšieho šikmého svalu. 

P19             Hernia femoralis – stehnová prietrž 
 
       Prietržový vak prechádza popod slabinový väz, najčastejšie mediálne od femorálnych ciev. 

Pri operácii sa obnaží slabinový väz, ošetrí sa vak prietrže a zošije sa slabinový väz  a fascia 
iliopectinea. 
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P20 Hernia umbilikalis – pupočná prietrž 
 
Kožný rez sa vedie poloblúkovito nad pupkom, pri väčších prietržiach sa pupok 
excidue (po súhlase pacienta/klienta). Vypreparuje sa vak hernie a ošetrí sa. Robí sa plastika 
strechovité prekrytie fascie v horizontálnej línii a zošitie nevstrebateľným materiálom 
stehmi v tvare písmena U v dvoch vrstvách. 

P21    Hernia linea albae – prietrž v stredovej čiare 
 

Lokalizovaná je nad pupkom. Odporúča   sa   dlhší   rez  v   stredovej   čiare  nad pupkom. 
Robí sa jednoduchá sutúra prednej brušnej steny podľa anatomických vrstiev. 

P22      Hernia in cicatrice – prietrž v jazve po laparotómii 
 

Exciduje sa pôvodná kožná jazva, vypreparuje sa vak a resekuje, pričom  sa obnažia okraje 
bránky prietrže. Brušná stena sa zašíva v anatomických vrstvách alebo strechovito. Pri ne-
dostatku vlastnej fascie alebo pri slabosti je potrebné použiť sieťku. 

P23       Po ukončení herniotómie: 
 
I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých tampónov prešívaných s RTG 

(gázových rúšok)  a nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 

 
     Operatér zreviduje operačnú ranu. Vypláchne ju  fyziologickým a dezinfekčným roztokom. 

Usuší malými gázovými rúškami, zastaví krvácanie s použitím koagulácie         a pokračuje v 
suture operačnej rany v anatomických vrstvách. Ak je potrebné operačnú ranu drénuje Re-
donovým drénom. Pokračuje suturou podkožia (ihelec  s okrúhlou ihlou so vstrebateľným 
pleteným materiálom) a ranu uzatvára šitím kože (ihelec s kožnou ihlou s monofilným vlák-
nom alebo s pleteným nevstrebateľným vláknom). 

P24 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Operačnú ranu prekryje sterilným krytím. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 

P25 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky  a uložení na 
pôvodné miesto. 

P26 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P27 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava základné zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje na sito a zabezpečí transport 
na oddelenie centrálnej sterilizácie. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná 
sestra. Počas ÚPS všetky činnosti  súvisiace s dezinfekciou a sterilizáciou vykonáva operačná 
sestra. 
 

P28 Upratovačky v spolupráci so sanitárom/kou (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. Dodržiavajú zásady bezpečnosti pri práci. 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                           
pri herniotómii 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/20 Strana 9 z 9 

 

UUPOZORNENIE: 

(1)  Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)  Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

P29 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky v operačnej sále. 
 

V2 Inštrumentárka  dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk pred operáciou. 

V3 Počas celého operačného výkonu sú dodržiavané  zásady sterility. 

V4 
Inštrumentárka má dostatočne pripravené inštrumentárium a ostatné pomôcky potrebné k  
operačnému výkonu. 

V5 
Cirkulujúca  sestra  skontrolovala operačné pole. 
 

V6 Cirkulujúca sestra v spolupráci so sanitárom/ou (ZA) zabezpečia správnu polohu 
pacienta a podloženie neutrálnej elektródy. 

V7 Inštrumentárka pozorne sleduje operačný výkon a pohotovo podáva chirurgom 
nástroje a iný potrebný  materiál. 

V8 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 

V9 Operačný výkon prebieha bez ohrozenia pacienta/klienta a operačného tímu. 
 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri  herniotómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Boli všetci členovia operačného 
tímu prezlečení  do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P2 

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k herniotómii,     
set rúškovania a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
pacienta/klienta na operačný stôl
a prifixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára (ZA)

počas činnosti
1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekcia rúk              
pred operačným výkonom podľa 
predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol            
v  neporušenom obale, označený
indikátorom sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility

1b 0b

P9

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Všetky malé gázové rúšky použi-
té pri umývaní operačného poľa 
CS rozložila do  nerezovej nádo-
by na použitý spotrebný materiál 
v operačnej sále?

Otázka pre sestru
1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov do steril-
ných operačných plášťov?           

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P13 

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility             
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P14-15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku             
a správne nastavil operačné 
lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

CS vypísala všetku potrebnú 
dokumentácii? Sledovala ope-
račný výkon a bez vyzvania in-
štrumentárke dopĺňala potrebný 
materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-24

Inštrumentárka mala dobrý prí-
stup k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra a postupovala  
podľa postupov štandardu           
v bodoch P18 – P24?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 7b 0b

P25

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)    
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým operačným rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

 
1b 0b

P26

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne  
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P27-28

Dodržala I, CS a  sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie o použité inštrumentá-
rium a  zásady ochrany a bez-
pečnosti  pri práci?

Pozorovanie
sestier,

sanitár/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P29

Sestry  nachystali operačnú sálu 
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola operačnej
sály 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk        
pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   inštru-
mentárium na herniotómiu, ste-
rilné rúškovanie a všetky potreb-
né sterilné pomôcky k operač-
nému výkonu?

Kontrola
inštrumentária

1b 0b

V5-6

Skontrolovala CS v spolupráci  
so sanitárkou/om (ZA) pred-
operačnú prípravu p/k?
Sanitár/ka (ZA)   bezpečne  uložil
p/k na operačný stôl?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

2b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledo-
vala priebeh operačného  výko-
nu  a pohotovo inštrumentova-
tla  pri operácií a dodržiavala
základne zásady inštrumentačnej
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Bola dokumentácia pred a počas
operácie vedená správne           
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok           
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V9
Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany a bezpečnosti pri  práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k 
bezpečne do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b
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V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti       
o použité inštrumentárium           
a zásady výkonu upratovania      
po operačnom výkone?       
                                                     

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)

Pozorovanie
počas činnosti  

   2b 0b

V13
Operačná sála bola pripravená    
k ďalšiemu operačnému výkonu? Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   46 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 45 – 44 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 43 bodov    

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  Ťa 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka    

 Rádiologický technik                                

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Inštrumentárium na cholecystektómiu 

-držiak na čepeľ č. 4                                                                                                                            
-anatomické pinzety stredné       
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-anatomické pinzety veľké 

-anatomické pinzety malé 

-chirurgické pinzety malé 

-chirurgické pinzety stredné 

-nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                     

-tampónové kliešte so zámkom  

-laparotomické háky    

-ekartéry úzke, široké 

-ostré viaczubé háky  

-apendikálne háky 

-peány veľké zahnuté, rovné 

-peány stredné zahnuté (inteligent) 

-peány malé zahnuté, rovné      

-moskito peány zahnuté, rovné  

-Kocherove kliešte malé, veľké 

-Mikuliczove kliešte 

-Redonova ihla 

-ihelece autofix  

-Bozemanove ihelce 

-Backhausove svorky                   

-Duvalove kliešte malé, stredné, veľké            

-punkčná ihla                                    

-guličková ihla                 

-Deschampsova ihla                       

-Disektory                  

-ihelník                                                                                                                                                 
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-chirurgické ihly:  

         -kožné    

         -polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí      

        -polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí  

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa    

-nádoba na dezinfekčný roztok na výplach               

-nádoby na fyziologický roztok                                         

Inštrumentárium na choledochotómiu: 

 

-držiak na čepeľ č. 3     

-Bakešove sondy 

-lyžičky na žlčníkové kamene  

-kliešte na extrakciu kameňov                                                                                                                                   
-dlhé nožnice na choledochus 

 

Jednorazové rúškovanie: 

• set chirurgický univerzálny: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 

• operačné plášte 
• návleky na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
• návleky na RTG prístroj + kovové spony 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
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Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška)   
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• longety 
• niťové rukavice 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele malé 
• čepele veľké 
• jednorázové  striekačky, jednorázové  ihly 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• skúmavka s uzáverom 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Kehrov T – drén 
• Fogartyho katétre 
• Dormiho slučka 
• striekačky na výplach 
• spojovacie hadičky 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jódový 
• fyziologický roztok na výplach 
• hemostiptiká 
• kontrastná látka 
• Mesocain injekcie 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
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2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   
polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 
• RTG pojazdný prístroj, RTG monitor 
• RTG ochranné zástery, RTG ochranné goliere, dozimetre 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia  si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú            sterilné 
sety inštrumentária pre cholecystektómiu a choledochotómiu, sterilný set     na rúškovanie, 
potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej 
sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberú od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Skontrolujú identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorazovou 
čiapkou a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na operačný 
stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, set inštrumentária v lukasteriku, sterilizátor) so sterilným 
inštrumentáriom. Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných 
pomôcok a sterilného materiálu (gázový materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, 
jednorázové  striekačky a ihly, sterilné rukavice, set na odsávanie, Redonov drén a redonovú 
súpravu a iné). Dodržiava zásady asepsy. 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch.  Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v  setoch inštru-mentária zabalených v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 
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P9 I – Postupne preberá od CS všetky potrebné sterilné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
základný inštrumentačný  stolík si pripraví základné inštrumentárium. Inštrumentárium na 
choledochotómiu si rozloží na inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. Na pomocný 
stolík si pripraví  potrebné rúškovanie  na operačné pole, operačné plášte a rukavice  pre 
operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať nebude si nechá na 
site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou rúškou. Dodržiava zásady 
asepsy.   
 
I a CS – Spoločne  prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny brušnej 
a po ukončení operačného výkonu.                   
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie.    
 

P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia incíznu foliu. 
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P14 I – Podáva CS sterilné návleky na RTG pojazdný prístroj. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní sterilných návlekov na RTG pojazdný prístroj . 
Rádiologický technik si pripraví RTG pojazdný prístroj. 

P15 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu lepiacou páskou  k rúškovaniu.      

P16 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky.  Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví 
stôl do požadovanej  polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie 
použitých gázových rúšok a iný použitý spotrebný materiál. Ponapája káble na uzemnenie 
zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 

P17 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P18  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P19 Priebeh operačného výkonu: 

Choledochotómia sa vykonáva súčasne pri  klasickej cholecystecttómii alebo ako samostatný 
operačný výkon. 

1. Sprístupnenie operačného poľa 

 I – Podá  operatérovi skalpel a pinzetu (chirurgickú alebo anatomickú), asistentovi chirurgic-
kú pinzetu a gázový materiál  na sušenie v operačnej rane a následne druhému asistentovi 
ostré háky. Kožný rez vedie skalpelom  (transrektálnym alebo Kehrovým rezom), pretína 
kožu a podkožie. Operatérovi  podá koaguláciu, podľa potreby peán a  ligatúru, asistentovi 
nožnice. Operatér následne pozdĺžne pretne fasciu.  Druhému asistentovi podá tupé háky. 
Operátorovi a prvému asistentovi podá chirurgické pinzety, ktorými zachytia peritoneum.  
Operatérovi podá skalpel, ktorým pretne zachytené peritoneum medzi pinzetami. Následne 
na zachytenie peritonea podá Mikuliczove kliešte a nožnice,  s ktorými  otvárí peritoneum. 
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P20 2. Cholecystectómia 

Po preniknutí do peritonea operatér zreviduje dutinu brušnú a orgány v nej uložené. Inštru-
mentárka mu podá navlhčené veľké brušné gázové rúšky a veľkú brušnú pinzetu. Operačné 
pole odizoluje veľkými gázovými rúškami.  Operačnú ranu asistenti sprístupňujú laparoto-
mickým hákom a ekartérmi. Operatér žlčník zachytí okienkovými kliešťami (Duvalovými 
kliešťami) za fundus a urobí punkciu žlčníka, následne kliešťami prechytí žlčnik v mieste vpi-
chu po punkcii.  S preparáciou začne v Callotovom trojuholníku (d. cysticus, a. cystica, d. 
hepatocholedochus. Opatrne vypreparuje ductus cysticus tesne pred vstupom do choledo-
chu, nasadí dva peány, medzi nimi strihne, obidva pahýle prešije a ductus hepaticus podvia-
že ligatúrou. Následne vypreparuje artériu cysticu   a medzi dvoma peánmi  ju pretne a zali-
guje. 

Žlčník začne uvoľňovať z hepatálneho lôžka ostrou a tupou preparáciou. Vypreparovaný 
žlčník podá inštrumentárke, ktorá ho odloží do emitnej misky mimo operačnej rany.  Hepa-
tálne lôžko ošetrí teplou gázovou rúškou. Zastaví krvácanie elektrokoaguláciou alebo hemo-
stiptikami a lôžko zošije vstrebateľným pleteným materiálom. 

P21 3.   3. Choledochotómia 

I – Podá operatérovi dlhú chirurgickú pinzetu a dlhé nožnice. Následne tampón preparačný 
zachytený v tampónových kliešťach. Operatér ostrou a tupou preparáciou vypreparuje cho-
ledochus nad duodenom a tesne nad ním založí na žlčovod dva fixačné stehy. I – Podáva 
operatérovi Bozemanov ihelec s ihlou s návlekom monofilného materiálu (vstrebateľný ale-
bo nevstrebateľný šijací materiál).  Asistentovi podá dva peány moskito na držiaky založe-
ných stehov. Operatérovi podá skalpel a následne nožnice na choledochus, ktorý medzi 
stehmi pozdĺžne pretne žlčovod  skalpelom a nožnicami rozšíri incíziu v rozsahu 2 – 3 cm. 

P22                                                   4. Revízia žlčových ciest a zavedenie Kehrovho T – drénu 

Cez choledochotómiu sa revidujú žlčové cesty a extrahujú kamene lyžicami, kameňovými 
kliešťami, Bakešovymi sondami alebo Fogartyho katétrom. I – Podľa aktuálnej situácie podá-
va operatérovi lyžice na vyberanie kameňov, Bakešove sondy. Po revízii žlčových ciest in-
štrumentárka podá operatérovi  striekačku s nasadenou spojovacou hadičkou na preplach 
žlčových ciest a veľkú brušnú pinzetu. Operatér v spolupráci s asistentom preplachuje žlčové 
cesty s fyziologickým roztokom. Po preplachu žlčových ciest   sa zavádza Kehrov – T  drén. I – 
Podá operatérovi Kehrov T – drén a nožnice, ktorými upraví ramienka  ich zostrihnutím, ná-
sledne brušnu pinzetu do ktorej si zachytí ramienka Kehrovho T – drénu  a založí ich do incí-
zie na choledochu. Operatér T – drén utesní jednotlivými stehmi. Inštrumentárka mu podá 
Bozemanov ihelec s ihlou s návlekom vstrebateľného materiálu na šitie. 
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P23                                                 6. 5. RTG kontrola po utesnení Kehrovho T – drénu 

        Operatér urobí kontrolnú cholangiografiu cez Kehrov T – drén. Inštrumentárka   mu podá 
peán a následne jednorázovú striekačku, do ktorej pripravila kontrastnú látku a na kónus 
ktorej nasadila jednorázovú ihlu. Na Kehrov T – drén operatér založí peán a nad peánom 
pichne kontrastnú látku do T – drénu, aby sa zobrazili žlčové cesty. Rádiologický asistent 
urobí RTG kontrolnú snímku. Po zhodnotení snímky operatérom sa  pristúpi k revízii operač-
nej rany. 

P24 6. Revízia dutiny brušnej a výplach 

 I – Podá  operatérovi tampón na tampónových kliešťach, brušnú pinzetu, navlhčenú malú 
gázovú rúšku  a asistentovi  laparotomický hák. Pri preberaní použitého tampónového suše-
nia od operatéra či asistenta, inštrumentárka kontroluje, či je tampón zachytený  v tampó-
nových kliešťach. Operatér kontroluje krvácanie, reviduje dutinu brušnú. Podľa potreby vy-
konáva výplach dutiny brušnej fyziologickým roztokom.     Po zrevidovaní dutiny brušnej 
podá operatérovi laparotomický  alebo Redonov drén, ktorý operatér zavedie do subhepa-
tálnej oblasti a vyvedie mimo operačnej rany,    kde ho fixuje o kožu nevstrebateľným šijacím 
materiálom. Kehrov T – drén tiež vyvedie mimo operačnej rany a fixuje ho o kožu nevstreba-
teľným šijacím materiálom. 

P25 7 . Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 

I – V spolupráci s CS spočítajú počet gázových rúšok a inštrumentov.                   

I – Aktuálny stav nahlási  operatérovi.    

CS –Urobí písomný záznam do dokumentácie.                                                                           

Operačná rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok   a inštrumen-
tov. 

P26            8. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 

        Po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok  operatér robí rekonštrukciu operačného 
prístupu, a to: peritonea,  svalu,  fascie,   podkožia  a nakoniec kože. 

       Po dôkladnej revízii pristupuje k uzavretiu dutiny brušnej v anatomických vrstvách. Priebežne 
po uzatváraní jednotlivých vrstiev sa operačná rana vyplachuje dezinfekčným roztokom. 

I – Podá  steh na uzavretie peritonea:  ihelec autofix, vstrebateľný pletný šijací materiál (ihla s 
návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná metráž), chirurgickú pinzetu, asistentovi tupé 
háky a  nožnice.  Po uzavretí peritonea na zachytenie fascie podá kochre.  Následne ihelec 
autofix, vstrebateľný pletený šijací materiál (ihla s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná 
metráž) na sval,  chirurgickú pinzetu, asistentovi ostré háky  a nožnice. Operatérovi podá 
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ihelec s  monofilným šijacím materiál (pleteným šijacím materiálom) na fasciu, chirurgickú 
pinzetu, asistentovi nožnice. Na suturu podkožia ihelec so  vstrebateľným pleteným šijacím 
materiálom (ihla s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná metráž) a na kožu ihlu s návle-
kom nevstrebateľný monofilný materiál. Ak sa použije Redonov drén zabezpečí jeho správnu 
funkciu. Na T – drén napojí zberný sáčok. 

P27 I – Ošetrí  laparotomickú ranu s navlhčenou brušnou gázovou rúškou, následne ju pretrie 
tampónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím.  

CS – Operačnú ranu fixuje.   

P28 CS – Zafixuje  do 10 % Formalínu materiál odobratý na histologické vyšetrenie.  Vypíše štítok 
s identifikačnými údajmi p/k a označí nádobu s odobratým materiálom. Zabezpečí transport 
do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti pri práci. 

P29 CS – Pomáha  pri odrúškovaní p/k, odpojení prístrojovej techniky a uložení na pôvodné mies-
to.   
 

P30 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P31 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie.  Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra. Upratovačka v spolupráci so 
sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. Počas ÚPS starostli-
vosť o použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   
 

P32 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V4 
Set  inštrumentária je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu     a všetky 
nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
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a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k  je zachovaná. 

V10 Funkcia Redovej drenáže je zabezpečená. 
 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri choledochotómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické pod-
mienky v operačnej sále na ope-
račný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného tímu 
sa prezliekli do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k operačnému 
výkonu, sterilný set rúškovania    
a iné potrebné sterilné a nes-
terilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu p/k?
CS overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložila 
p/k  na operačný stôl a  pri-
fixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS  zásady sterility pri 
otváraní sterilného rúškovania     
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri rúš-
kovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol  v  ne-
porušenom obale, označený indi-
kátorom sterility a dátumom 
exspirácie?          

CS polepila  všetky štítky zo ste-
rilného materiálu do dokumentá-
cie  o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária? 

CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej nahlá-
sila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P10

Dodržala  cirkulujúca sestra 
správny postup pri nalievaní ste-
rilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

CS odložila použité gázové rúšky
do  nerezovej nádoby na stojane
určenej  na  použitý  spotrebný
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka  a CS 
zásady  sterility pri rúškovaní 
RTG prístroja?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P14

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady  sterility pri rúš-
kovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P15 -16

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku, správ-
ne nastavil operačné lampy a na-
stavil  operačný  stôl do požado-
vanej polohy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P17

Sledovala CS operačný výkon     
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 
1b 0b

P18

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P19-27

Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P19-P27?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
9b 0b

P28

Zafixovala CS odobratý biologic-
ký materiál  do fixačného roztoku
a vypísala štítok s identifikačný-
mi údajmi p/k a označila ním 
nádobu s odobratým mate-
riálom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P29

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým operačným rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P30

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne   
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P31

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie pri starostlivosti o použi-
té inštrumentárium a  zásady 
ochrany a bezpečnosti pri práci? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

1b 0b

P32

Operačná sála bola nachystaná 
k operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka inštru-
mentárium, sterilné rúškovanie    
a všetky potrebné sterilné po-
môcky k operačnému výkonu?    

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5 Boli všetky prístroje funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu    
a pohotovo inštrumentovala      
pri operácií a dodržiavala základ-
ne zásady inštrumentačnej 
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?   
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie CS?   

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V9

Dodržiaval  operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti pri práci?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10

Zabezpečila inštrumentárka
funkcia Redonovej drenáže? Otázka pre sestru    1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu dez-
infekcie  pri starostlivosti o po-   
užité inštrumentárium a zásady
výkonu upratovania pri upratova-
ní v operačnej sále?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výko- 
nu?

Kontrola prostredia
Otázka pre sestru

   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   49 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 48 – 47 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 46 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka                                   

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Inštrumentárium na cholecystectómiu 

-držiak na čepeľ č. 4    

-anatomické pinzety stredné                                                     
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-anatomická pinzeta veľká     

- anatomické pinzety malé  

-chirurgické pinzety malé 

-chirurgické pinzety stredné    

-nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                                               

-tampónové kliešte so zámkom      

-laparotomické háky   

-ekartéry úzke, široké   

-ostré viaczubý háky      

-apendikálne háky   

-peány veľké zahnuté, rovné   

-peány stredné zahnuté (inteligent)      

-peány malé zahnuté, rovné      

-moskito peány zahnuté, rovné        

-Kocherove kliešte malé, veľké             

-Mikuliczove kliešte                                                                 

-Redonova ihla                                                                            

-ihelece autofix                   

-Bozemanove ihelce               

-Backhausove svorky            

-Duvalove kliešte malé, stredné, veľké         

-Okienkové kliešte            

-punkčná ihla                       

-guličková ihla                           

-Deschampsova ihla               

-Disektory                                                                                                                                                                        
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-ihelník     

-chirurgické ihly:   -kožné                                                                                         
-polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí                                                                                         
-polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí  

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa      

-nádoba na dezinfekčný roztok na výplach                                       

-nádoby na fyziologický roztok                  

  Inštrumentárium na choledochotómiu: 

-držiak na čepeľ  č.3                                      -Bakešove sondy                                                                         
-lyžičky na žlčníkové kamene                      -kliešte na extrakciu kameňov                                                         
-dlhé nožnice na choledochus 

                                                                                                                               
Jednorázové rúškovanie: 

• set chirurgický univerzálny: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 

• operačné plášte 
• návleky na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,  ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška)   
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
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• longety 
• niťové rukavice 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• jednorázové  striekačky, jednorázové  ihly 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• skúmavka s uzáverom 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• striekačky na výplach 
• spojovacie hadičky 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• hemostiptiká 
• kontrastná látka 
• Mesocain injekcie 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   
polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
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• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
       

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 
 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú   sterilný set 
inštrumentária na cholecystektómiu, sterilný set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál a 
vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  
operačnému stolu, prístrojovú techniku). 
 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia p/k. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje identifikačné údaje p/k 
a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, 
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skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre p/k, vlasy sa pokryjú jednorazovou čiapkou a 
prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na operačný 
stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návlek na inštrumentačný stolík. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumentárium. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, set inštrumentária v lukasteriku, sterilizátor) so sterilným 
inštrumentáriom. Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných 
pomôcok  (gázový materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, jednorázové  striekačky 
a ihly, sterilné rukavice, set na odsávanie, Redonov drén a redonovú súpravu a iné). 
Dodržiava zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v setoch inštrumentária zabalených  v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,  aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou 
rúškou. Dodržiava zásady asepsy.   
 
 I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny brušnej 
a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
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P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok  u operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  na nohy pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia incíznu foliu. 
 

P14 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu lepiacou páskou  k rúškovaniu.      

P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky.  Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu 
odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví 
stôl do požadovanej  polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie 
použitých gázových rúšok a na iný použitý spotrebný materiál. Ponapája káble na uzemnenie 
zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 
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P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P18 Priebeh operačného výkonu: 

1. Sprístupnenie operačného poľa 

 I – Podá  operatérovi skalpel a pinzetu (chirurgickú alebo anatomickú), asistentovi chirurgic-
kú pinzetu a gázový materiál  na sušenie v operačnej rane a následne ostré háky. Kožný rez 
vedie skalpelom  (transrektálnym alebo Kehrovým rezom), pretína kožu a podkožie. Opera-
térovi  podá koaguláciu, podľa potreby peán a  ligatúru. Operatér následne pozdĺžne pretne 
fasciu.  Asistentovi podá tupé háky. Operatérovi a asistentovi podá chirurgické pinzety, ná-
sledne operatérovi skalpel a nožnice,  s ktorým  otvára peritoneum. Na zachytenie peritonea 
podá Mikuliczove kliešte. 

P19 2. Cholecystectómia 

Po preniknutí do peritonea operatér zreviduje dutinu brušnú a orgány v nej uložené. Inštru-
mentárka mu podá navlhčené veľké brušné gázové rúšky a veľkú brušnú pinzetu. Operačné 
pole odizoluje 2 veľkými gázovými rúškami a Mikuliczovými kliešťami. Operačnú ranu asis-
tenti sprístupňujú laparotomickým hákom a ekartérmi. Operatér žlčník zachytí okienkovými 
kliešťami (Duvalovými kliešťami) za fundus. S preparáciou začne v Callotovom trojuholníku 
(d. cysticus, a. cystica, d. hepatocholedochus. Opatrne vypreparuje ductus cysticus tesne 
pred vstupom do choledochu, nasadí dva peány, medzi nimi strihne, obidva pahýle prešije a 
ductus hepaticus podviaže ligatúrou. Následne vypreparuje artériu cysticu   a medzi dvoma 
peánmi ju pretne a zaliguje. Žlčník začne uvoľňovať z hepatálneho lôžka. Vypreparovaný 
žlčník podá inštrumentárke, ktorá ho odloží do emitnej misky mimo operačnej rany.  Hepa-
tálne lôžko ošetrí teplou gázovou rúškou. Zastaví krvácanie elektrokoaguláciou alebo hemo-
stiptikami a lôžko zošije vstrebateľným pleteným materiálom. 
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P20 3. Revízia dutiny brušnej a výplach 

 I – Podá  operatérovi tampónové sušenie, brušnú pinzetu, navlhčenú malú gázovú rúšku  a 
asistentovi  laparotomický hák. Pri preberaní použitého tampónového sušenia od operatéra 
či asistenta, inštrumentárka kontroluje či je tampón zachytený  v tampónových kliešťach. 
Operatér kontroluje krvácanie, reviduje dutinu brušnú. Podľa potreby vykonáva výplach 
dutiny brušnej fyziologickým roztokom.   Po zrevidovaní dutiny brušnej podá operatérovi 
laparotomický  alebo Redonov drén, ktorý operatér zavedie do subhepatálnej oblasti a vyve-
die mimo operačnej rany, kde ho fixuje o kožu nevstrebateľným šijacím materiálom. 

P21 4 . Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 

I – V spolupráci s CS spočítajú počet gázových rúšok a inštrumentov.      

I – Aktuálny stav nahlási  operatérovi. CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. Ope-
račná rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok   a inštrumentov. 

P22  Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 

Po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok  operatér robí rekonštrukciu operačného 
prístupu, a to: peritonea,  svalu,  fascie,   podkožia  a nakoniec kože. 

Po dôkladnej revízii pristupuje k uzavretiu dutiny brušnej v anatomických vrstvách.  

I – Podá  steh na uzavretie peritonea:  ihelec autofix, vstrebateľný pletný šijací materiál (ihla 
s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná metráž), chirurgickú pinzetu, asistentovi tupé 
háky a  nožnice.  Po uzavretí peritonea na zachytenie fascie podá kochre.  Následne ihelec 
autofix, vstrebateľný pletený šijací materiál (ihla s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná 
metráž) na sval,  chirurgickú pinzetu, asistentovi ostré háky  a nožnice. Operatérovi podá 
ihelec s  monofilným (pleteným) šijacím materiálom na fasciu, chirurgickú pinzetu, asisten-
tovi nožnice. Na suturu podkožia ihelec so  vstrebateľným pleteným šijacím materiálom (ihla 
s návlekom alebo chirurgická ihla a strihaná metráž) a na kožu ihla s návlekom nevstrebateľ-
ný monofilný materiál. Ak sa použije Redonov drén zabezpečí jeho správnu funkciu. 

P23 I – Ošetrí  laparotomickú ranu s vlhčenou brušnou gázovou rúškou, následne  ju pretrie tam-
pónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú násled-
ne prifixuje CS. 

P24 CS – Po rozstrihnutí cholecysty a vybratí konkrementov operatérom fixuje cholecystu 10% 
Formalínom. Vypíše štítok s identifikačnými údajmi p/k a  označí nádobu s materiálom. Za-
bezpečí transport do laboratória na histologické vyšetrenie. Dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce.   

P25 CS – Pomáha  pri odrúškovaní p/k, odpojení prístrojovej techniky a uložení na pôvodné mies-
to.   
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P26 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P27 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie.  Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra. Upratovačka v spolupráci s 
sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. Počas ÚPS starostli-
vosť o použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   

P28 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 
Set inštrumentária je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu a všetky 
nástroje sú funkčné. 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V8 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k  je zachovaná. 

V10 
P/k je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného oddelenia 
(pooperačnej izby). 
 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri klasickej cholecystektómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické pod-
mienky v operačnej sále na 
operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1 Všetci členovia operačného tímu 
sa prezliekli do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v operačnej sále?
Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k cholecyst-
ektómii, set sterilného rúško-
vania a iné potrebné sterilné       
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu p/k a 
overila prítomnosť/neprítomnosť 
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil p/k
na operačný stôl a  prifixoval 
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility      
pri otváraní sterilného rúškovania
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri rúš-
kovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol  v  ne-
porušenom obale, označený indi-
kátorom sterility a dátumom 
exspirácie?                                  
CS polepila  všetky štítky zo ste-
rilného materiálu do dokumentá-
cie  o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                            
CS urobila písomný záznam      
do dokumentácie o počte pripra-
vených gázových rúšok pred 
operačným výkonom, ktorý jej 
nahlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P10

Postupovala  CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11 CS odložila použité gázové rúšky
do  nerezovej nádoby na stojane
určenej  na  použitý  spotrebný
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility pri rúš-
kovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14 -15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku, správ-
ne nastavil operačné lampy        
a  operačný  stôl do požadovanej
polohy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas
činnosti

2b 0b

P16

Sledovala CS operačný výkon     
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?       

Pozorovanie sestry
počas činnosti

                               
1b 0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P18-23

Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P18-P23?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 6b 0b

P24

Zafixovala CS odobratý materiál 
do fixačného roztoku a vypísala 
štítok s identifikačnými údajmi 
p/k a označila ním nádobu          
s odobratým materiálom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P25

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým operačným  rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P26

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne 
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),
anestéziologickej

sestry  počas
činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
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disciplíny.
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P27

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu upra-
tovania, zásady výkonu dezinfek-
cie pri starostlivosti o použité in-
štrumentárium a  zásady 
ochrany a bezpečnosti pri  práci?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

1b 0b

P28

Operačná sála bola nachystaná 
k operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka správ-   
ny postup pri rúškovaní in-
štrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium, sterilné rúško-
vanie a všetky potrebné sterilné 
pomôcky k operačnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5 Boli všetky prístroje funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu     
a pohotovo inštrumentovala pri 
operácií a dodržiavala základne 
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8 Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?   
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?         

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V9

Dodržiaval  operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10

Bol p/k bezpečne odovzdaný 
anestéziologickou sestrou         
do starostlivosti sestry operač- 
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
   1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   
2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výko- 
nu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   45 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu   44 – 43 bodov                                         
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  42 bodov    

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: • Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka    
                         

Š2 Prostredie: Septická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium 

- laparotomické háky                                                                           

- ekartér  úzky zahnutý, široký zahnutý                                          
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- okienkové háky,  ostré viaczubé háky, tupé háky                    

- Langenbeckove háky                                                                      

- disektory  rovný, zahnutý                                                                      

- peány veľké zahnuté                                                                          

- peány stredné zahnuté (inteligent)                                               

-peány malé zahnuté, rovné                                                

-moskito peány zahnuté, rovné                                              

- Kocherove kliešte malé, veľké                                              

 - Mikuliczove kliešte                                                                           

- držiaky na čepeľ č. 4                                                                  

- anatomické pinzety dlhé  jemné, hrubé                                        

 - anatomické pinzety stredné                                                              

- anatomické pinzety malé                                                                  

- chirurgické pinzety dlhé jemné                                                            

- chirurgické pinzety malé                                                                     

- chirurgické pinzety stredné                                                              

 - nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                                                                 

- tampónové kliešte so zámkom                                                         

- Redonova ihla                                                                                     

- lopatka do brucha                                                                                  

- ihelce autofix                                                                                     

- plastický ihelec krátky                                                                     

 - ihelec dlhý (Bozeman)                                                                           

- črevné svorky (klemy)                                                                           

- cievne svorky                                                                                     
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- Duvalove kliešte malé, stredné, veľké                                             

- brušný rozvierač                                                                           

- Backhausova svorka                                                                           

- ihelník                                                                                              

- chirurgické ihly: 

▪ kožné 

▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých 
veľkostí 

▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí                                                                                       

- nádoby na dezinfekčné roztoky                                                              
- nádoby na fyziologický roztok 

 

Jednorazové rúškovanie: 

 

• set chirurgický univerzálny: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 

• rúšky samolepiace dvojvrstvové 

• operačné plášte 
• návlek na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 

 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• lineárne kátre, lineárne staplery (mechanické sutury) 
• kožný stapler 
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Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané  s RTG veľké (brušná gázová rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• striekačka na biologický materiál – kultiváciu  a citlivosť 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel 
• koagulačná ihla – 2 kusy 
• kábel a nástroj k ligasure alebo harmonickému skalpelu 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• laparotomické drény a zberné sáčky 
• držiak na svetlo 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jódový 
• fyziologický roztok na výplach 
• antibiotiká  (stand-by) 
• Gelaspon  (stand-by) 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na 
polohovanie) 
• špeciálna podložka pod pacienta 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25 
 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                             
pri ľavostrannej hemikolektómii 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/23 Strana 5 z 11 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure alebo harmonický skalpel s príslušenstvom 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 
 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
•  
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále, nachystajú  sterilné in-
štrumentárium, rúškovanie   a ostatný potrebný  materiál k hemikolectómii. Vizuálne skon-
trolujú pripravenosť operačnej sály k výkonu a potrebné nesterilné pomôcky  v operačnej 
sále (príslušenstvo k operačnému stolu) a  prístrojovú techniku. 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacienskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) lôžkového oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS 
skontroluje identifikačné údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – 
hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, 
cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra  overí 
alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do 
plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na 
transportnom vozíku sa trans-portuje na operačnú sálu.    
 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, zabezpečí správne uloženie 
neutrálnej elektródy  pod pacienta/klienta. 
 

P4 I – V operačnom odeve, s nasadenou operačnou čiapkou a maskou pristúpi               k 
samotnému umývaniu rúk pred operačným výkonom, oblečie si gumovú zásteru      a vykoná 
chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). 
 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 
I a CS dodržiavajú zásady asepsy počas celého operačného výkonu. 

P5 CS – Otvorí  lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik s operačnými rukavicami. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  rúškuje pomocný,  základný 
inštrumentačný stolík  a inštrumentačný  stolík na špeciálne inštrumenty. 
 

P7 CS – Postupne otvára  inštumentárium na  hemikolektómiu, šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky.  Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje 
indikátory sterility na sterilných lukasterikoch a expiračnú dobu použiteľnosti sterilnej 
pomôcky. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a expiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 
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P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty k ľavostrennej hemikolektómii, preberá 
šijací materiál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a 
systematicky  na zarúškovaný pomocný, základný inštrumentačný stolík a na inštrumentačný 
stolík na špeciálne inštrumenty. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. 
 

P9 I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených rúšok k operačnému výkonu,  ktorých počet 
musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu, pred uzavretím dutiny brušnej a po 
ukončení operačného výkonu. 
CS ich počet písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P10 CS – Naleje  do nádoby, ktorá sa   umiestní na varič fyziologický  roztok na výplach, do druhej 
nádoby dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného poľa a do ďalšej nádoby  dezinfekčný 
roztok na výplach dutiny brušnej a operačnej rany. 
 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo tampónmi prešívanými a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka položí na pacienta/klienta podkladovú rúšku od symfýzy  smerom 
dole k nohám. 
2. Veľkou rúškou sa zarúškuje pacient od symfýzy smerom dole k nohám. 
3. Ďalšou veľkou rúškou sa zarúškuje pacient od prsných bradaviek smerom hore k 
hlave. 
4. Boky rúškujeme dvomi samolepiacimi rúškami, ktorými sa zároveň vymedzuje aj 
operačné pole. 
 

P14 I – Prisunie si základný  inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík so špeciálnymi 
inštrumentami  k operačnému stolu. Stojí oproti operatérovi tak, aby mala voľný prístup 
k jeho pravej ruke a aby dostatočne videla do operačnej rany, fixuje koagulačný kábel 
(aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou k rúškovaniu.    
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P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS asistuje inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení 
prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu odsávačky  a zapojí do 
elektrickej siete, zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej elektródy do koagulačného 
prístroja a ligasuru (harmonického skalpela), položí nožné ovládače prístrojov k pravej nohe 
operatéra a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete, nastaví 
operačné lampy a operačný  stôl do požadovanej polohy. 
 

P16 CS – vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P18 Priebeh operačného výkonu 

▪ V celkovej anestézii robíme ľavostrannú transrektálnu laparotómiu, k okrajom rany prilo-
žíme dve veľké brušné rúšky, ktoré asistenti fixujú dvoma Backhausovymi svorkami na hor-
nom a dolnom póle rany (v tejto fáze operácie rúšky každý operatér nepoužíva). 

I – Podá  skalpel, dve veľké brušné rúšky a Backhausove svorky. 

P19 ▪ Asistenti ostrými hákmi roztvárajú incíziu, operatér pretína podkožie až na fasciu. Drobné 
krvácanie v podkoží zastavuje chytaním drobných cievok do chirurgických pinziet, ktoré koa-
guluje, väčšie cievy pretína medzi dvoma peánmi    preparačnými nožnicami a liguje. 

I – Operatérovi podá malú chirurgickú pinzetu a preparačné nožnice, príp. elektrokauter.  
Prvému asistentovi malú chirurgickú pinzetu a ostrý viaczubý hák, druhému asistentovi ostrý 
hák a malú brušnú rúšku, príp. tampón na kliešťach, striedavo podáva krátke zahnuté peány 
a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací materiál). 

P20 ▪ Operatér pretína fasciu, odhŕňa svaly a očistí peritoneum. 

I – Operatérovi podá skalpel, asistentom tupé háky, následne operatérovi tampón  v tampó-
nových kliešťach a preparačné nožnice. 

P21 ▪ Peritoneum v strede medzi dvoma chirurgickými pinzetami nadvihnú a skalpelom operatér 
nareže peritoneum, nakladá Mikuliczove kliešte a dostrihne (alebo nareže elektrokoagulá-
ciou) peritoneum do horného a dolného rohu rany, ktoré zachytí Mikuliczami. 
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I – Podá operatérovi  skalpel a chirurgickú pinzetu, asistentovi chirurgickú pinzetu,  postupne 
dva Mikuliczove kliešte.  Operatérovi ďalej podá  nožnice a následne dva  Mikulitze. 

P22 ▪ Operatér pristupuje k revízii orgánov dutiny brušnej, odizoluje kľučky tenkého čreva veľkou 
brušnou rúškou, zhodnotí lokálnu situáciu v oblasti colon descendens a tumoru a vyšetrením 
zisťuje makroskopickú pozitivitu regionálnych lymfatických uzlín. 

I – Asistentom  podá laparotomický hák a ekartéry na sprístupnenie operovanej oblasti. Ope-
ratérovi podá veľkú vlhkú teplú rúšku  a  dlhú anatomickú pinzetu. 

P23 ▪ Operatér si za pomoci rovného disektora urobí otvor v mesosigme, tesne pri sigme pod-
vlieka  spojovaciu hadičku a sigmu liguje.  To isté zopakuje aj v oblasti colon transversum 
(prevencia vmasírovania malígnych buniek) a určí si tak aj približné resekčné zóny nad a pod 
tumorom. 

I – Operatérovi  podá rovný disektor a následne  spojovaciu hadičku, tento postup zopakuje 
ešte raz. 

P24 ▪ Nasleduje preparácia mesocolonu od určenej ligatúry na colone transversum, pokračuje 
cez lienálnu flexúru hrubého čreva, cez colon descendens až po ligatúru na sigme, preparácia 
mesocolonu sa vykonáva pomocou ligasuru (alebo harmonického skalpela) alebo sa mesoco-
lon pretína medzi dvoma peánmi, pričom centrálnu časť operatér ošetruje opichovou ligatú-
rou a poisťuje voľnou ligatúrou, periférnu časť   voľnými ligatúrami.  Veľký dôraz kladie na 
preparáciu ciev v oblasti sleziny a v oblasti sigmy, kde je potrebné identifikovať ľavý ureter, 
aby sa predišlo jeho poškodeniu. 

I – Operatérovi  podá  disektor,  následne ligasure (alebo harmonický skalpel) alebo dva dlhé 
zahnuté peány za sebou, preparačné nožnice. Následne dlhú jemnú chirurgickú pinzetu 
a opichovú ligatúru (ihelec autofix, črevná ihla, vstrebateľný pletený šijací materiál) a potom 
dve za sebou nasledujúce voľné ligatúry. Asistentovi podá dlhú anatomickú pinzetu, odsáva-
ciu hadicu, príp. tampón na kliešťach. 

P25 ▪ Po dôslednej preparácii mesocolonu  si pripraví črevo na jeho resekciu a to: najprv urobí 
transsekciu na colon transversum – naloží  dva držiace stehy a dve črevné svorky, črevo pod-
loží malou teplou rúškou a elektokauterom (alebo lineárnym kátrom) urobí transsekciu co-
lon transversum. Oba konce čreva ošetrí tampónom navlhčenom Betadinom a zabalí ich 
jednotlivo do malej teplej rúšky.  Ten istý postup zopakuje aj pri transsekcii sigmy. Črevo po 
resekcii odovzdá mimo operačnej rany, do nádoby na resekát (emitnej  misky). 

I – Podá  malú teplú brušnú rúšku, dve črevné svorky, dvakrát za sebou držiace stehy (ihelec 
autofix, črevná ihla, nevstrebateľný pletený šijací materiál) a dva krátke  peány.  Následne 
podá elektrokauter a dvakrát zvlhčený tampón na kliešťach (Betadine), ďalej podá dve malé 
teplá rúšky a pevnú voľnú ligatúru (silon 5EP) na ich prichytenie, inštrumentárka tento pos-
tup zopakuje ešte raz pri transsekcii sigmy. 
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P26 ▪ Pokračujeme v rekonštrukcii kontinuity čreva, robíme transverso-sigmoido anastomózu 
end-to-end, extramukóznym,  pokračovacím stehom. Anastomóza musí byť bez napätia, 
vitálna a priechodná. Vymenia sa rúšky a rukavice. 

I – Inštrumentárka  vymení malé teplé rúšky a podá na konštrukciu anastomózy: operatér – 
jemná  stredná chirurgická (alebo anatomická) pinzeta, plastický ihelec so vstrebateľným 
pleteným alebo vstrebateľným monofilným atraumatickým návlekom, prvému asistentovi – 
jemná  stredná anatomická pinzeta, tampón na kliešťach, druhému asistentovi – preparačné  
nožnice, tampón na kliešťach. Inštrumentárka odoberie použité rúšky, vymení si rukavice, 
vymení rúšky a rukavice chirurgom. 

P27 ▪ Operatér pristúpi k rekonštrukcii mesokolonu a mesosigmy. 

I – Podá  ihelec s črevnou ihlou a pokračovací stehom (vstrebateľný pletený alebo vstreba-
teľný monofilný šijací materiál), asistentovi preparačné nožnice. 

P28 ▪ Nasleduje kontrola hemostázy, opakovaný výplach dutiny brušnej a zavedenie redonovho 
drénu (alebo laparotomický drén) do ľavého subfrénia.   

I – Inštrumentárka  podá elektrokoaguláciu a pinzetu pre operatéra, asistentovi tampón na 
kliešťach. Následne podá pripravenú preplachovú tekutinu a odsávačku.  Pripravený Redo-
nov drén na redonovej ihle (alebo skalpel, peán stredný, nožnice a laparotomický drén), 
ďalej podá ihelec autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným pleteným  návlekom na fixáciu 
drénu.  Asistentovi nožnice, napojí redonovu fľašu zatiaľ bez spustenia jej funkcie. 

P29 ▪ Po nahlásení súhlasného počtu rúšok a inštrumentária operatér robí rekonštrukciu operač-
ného prístupu, a to: peritonea,   fascie,  ďalej podkožie  a nakoniec kožu. 

I – V spolupráci  s CS prerátajú počet rúšok a inštrumentov, ich súhlasný počet nahlási in-
štrumentárka operatérovi a podá steh na uzavretie peritonea  ihelec autofix, vstrebateľný 
pletný atraumatický návlek, chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice, druhému asistentovi  
tupé háky.  Po uzavretí peritonea podá ihelec autofix, vstrebateľný monofilný atraumatický 
návlek na fasciu, chirurgickú pinzetu, asistentovi nožnice, druhému asistentovi viaczubé  
háky. Zabezpečí správnu funkciu redonovej fľaše (alebo laparotomického drénu), na suturu 
podkožia ihelec, podkožná ihla a vstrebateľný pletený návlek,  na kožu nevstrebateľný mono-
filný atraumatický návlek, príp. kožný stapler. 

P30 I – Inštrumentárka  z vlhčenou brušnou rúškou ošetrí laparotomickú ranu, následne ju pre-
trie tampónom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú 
následne prifixuje CS. 

I – odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. Počas ÚPS starostlivosť o pou-
žité inštrumenty vykonávajú operačné sestry.   

P31 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto.   
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P 32 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia.   
 

P 33 Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady dezinfekcie,  
skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú dokumentáciu. 
Upratovačka vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. 
 

P34 Sanitár/ka (ZA) – Pripraví operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
CS a I  – Skontroluje si pripravenosť operačnej sály. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
 
Inštrumentárka a CS skontrolovali pripravenosť operačnej sály. 

V2 
 
Inštrumentárka dodržala správny postup pri chirurgickom umývaní rúk. 

V3 
 
Sterilita je dodržaná počas celého operačného výkonu. 

V4 
 
Inštrumentárka má pripravený dostatočný počet inštrumentária a ostatných pomôcok. 

V5 
 
Cirkulujúca sestra sa počas celej operácie nevzďaľuje z operačnej sály. 

V6 
 
Cirkulujúca sestra má včas pripravený všetok materiál. 

V7 
 
Inštrumentárka  dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky. 

V8 
 
Je zachovaná bezpečnosť p/k a operačného tímu. 

V9 
 
Všetky prístroje sú funkčné. 

V10 
 
Počet rúšok a inštrumentária pred a po operácii súhlasí. Táto skutočnosť bola nahlásená 
operatérovi a písomne zdokumentovaná. 

V11 
 
Operačná rana je  vydezinfikovaná a správne sterilne prekrytá. 

V12 
 
Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri ľavostrannej hemikolectómii 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k ľavostrannej 
hemikolektómii, set rúškovania   
a iné potrebné sterilné                
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P2

Skontrolovala CS osobné údaje  
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky   
a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  prifixoval
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára (ZA)

počas činnosti
1b 0b

P4

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekcia rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra zá-
sady sterility pri otváraní steril-
ného rúškovania a následne po-
stupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní sterilných 
stolíkov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvorený
k operačnému výkonu bol           
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dátu-
mom exspirácie?

CS polepila všetky štítky zo 
sterilného materiálu do doku-
mentácie o spotrebe špeciál-
neho zdravotníckeho materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P8 - 9 Dodržala inštrumentárka zásady
sterility pri príprave sterilného   
inštrumentária? 

Inštrumentárka v spolupráci        
s CS skontrolovala počet rúšok 
pred operačným výkonom a ná-
sledne CS urobila písomný zá-
znam do dokumentácie?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

 Otázka pre sestru

2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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P10

Postupovala  cirkulujúca sestra  
pri nalievaní  sterilných roztokov 
správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Dodržal sanitár/ka (ZA) pri asis-
tencii operáterovi počas umýva-
nia operačného poľa zásady 
asepsy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P12

Postupovali sestry správne         
pri obliekaní lekárov do operač-  
ných plášťov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka správ-
ny postup a  zásady sterility pri 
rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14 -15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)           
s CS prístrojovú techniku a 
správne nastavil operačné lam-
py?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

Cirkulujúca sestra vyplnila všet-
ku potrebnú dokumentácii?
Sleduje CS operačný výkon        
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P17

Dodržiava inštrumentárka zása-
dy všeobecnej inštrumentačnej 
techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-29

Mala inštrumentárka dobrý prí-
stup k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra?                           
Postupuje inštrumentárka podľa 
postupov štandardu v bodoch 
P16-P27?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

12b 0b

P30

Dodržala I,  CS pri ošetrení ope-
račnej rany zásady asepsy?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P31

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým jednorázovým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie pri ľavostrannej
hemikolektómii

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

A OSE SZ/COS/23 Strana 4 z 5

P32

Sanitár/ka (ZA), anestéziologic-
ká sestra  odovzdali p/k bezpeč-
ne  do starostlivosti sestry           
z  operačného oddelnia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P33-34

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu 
dezinfekcie o použité inštrumen-
tárium a ochranu bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Skontrolovali sestry pripravenosť
operačnej sály?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   inštru-
mentárium na ľaostrannú hemi-
kolektómiu, sterilné rúškovanie  
a všetky potrebné sterilné po-
môcky k operačnému výkonu?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Bola cirkulujúca sestra vždy 
prítomná na operačnej sále 
počas operačného výkonu?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V6

Mala cirkulujúca sestra včas 
pripravený všetok potrebný 
materiál?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

V7

Sledovala  pozorne inštrumen
tárka priebeh operačného vý- 
konu a pohotovo inštrumentova-
la pri operácií a dodržiavala
základné zásady inštrumentač- 

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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nej techniky?

V8

Dodržiaval operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V9
Boli všetky prístroje funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

V10

Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?   
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi?                                

Otázka pre sestru,
a pozorovanie

počas činnosti  
 1b 0b

V11

Bola operačná rana správne 
dezinfikovaná a sterilne 
prekrytá?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
   1b 0b

V12
Nachystala  sa  operačná sála    
k ďalšiemu operačnému výkonu? Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  50 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  49 – 48 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  47 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále   

Cieľ: • Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka                                   

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Inštrumentárium na cholecystectómiu 

-držiak na čepeľ č. 4     

-anatomické pinzety stredné   
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-anatomická pinzeta veľká 

-anatomické pinzety malé              

-chirurgické pinzety malé   

-chirurgické pinzety stredné  

-nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                     

-tampónové kliešte so zámkom       

-laparotomický hák     

-ekartéry úzke, široké   

-ostré viaczubé háky                                                            

-apendikálne háky                                                                          

-Langenbeckove háky, rozvierač rany  

-peány veľké zahnuté, rovné                     

-peány stredné zahnuté (inteligent)                                                            

-peány malé zahnuté, rovné                                                        

-moskito peány zahnuté, rovné                                                  

-Kocherove kliešte malé, veľké                                                              

-Mikuliczove kliešte                                                                  

-Redonova ihla                                                                             

-ihelece autofix                                                                                

-Bozemanove ihelce                                                        

-Backhausove svorky                                                       

-Duvalove kliešte malé, stredné, veľké                          

-Okienkové kliešte                                                                       

-punkčná ihla                                                                                  

-guličková ihla                                                                                                                                                                                  
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-Deschampsova ihla                                                               

-Disektor                    

-ihelník         

-chirurgické ihly:  -kožné     

-polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí                                                                                         
-polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa     

-nádoba na dezinfekčný roztok na výplach                                             

-nádoby na fyziologický roztok                 

Súprava nástrojov na laparoskópiu 

• Veressova ihla, dlhá punkčná ihla 
• trokáre 10 mm 
• trokáre 5 mm 
• redukcie 
• preparačné nástroje (disektory) 
• uchopové atraumatické kliešte (graspery) 
• uchopové traumatické kliešte 
• nožnice zahnuté 
• klipovač – aplikátor klipov 
• koagulačný háčik 
• kliešte na extrakciu cholecysty 
• odsávacia trubica a súprava silikónových hadíc k preplachovaniu 
a odsávaniu 
• silikónová hadica pre aplikáciu plynu CO2 
• svetelný kábel 
• koagulačný kábel 
• optika   
 
 Jednoráaové rúškovanie: 
 

• set na laparoskopiu: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová s incíznou fóliou 335 x 260 cm 

▪ lepiaca páska, utierky 

• rúšky dvojvrstvové 
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• operačné plášte 
• návleky na inštrumentačný stolík 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,   ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľké (brušná gázová rúška)   
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• jednorazové  striekačky 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• skúmavka s uzáverom 
• laparotomický drén 
• zberné sáčky 
• striekačky na výplach 
• spojovacie hadičky 
• titanové klipy 
• návlek na kameru 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• hemostiptiká 
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Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 
Prístrojového vybavenie pre endoskopickú operáciu: 
 
1. Insuflačný systém CO2  
2. Zobrazovací systém: 
• Optická zložka – svetelný zdroj 
• Elektronická zložka – monitor, kamera, DVD prehrávač 
3. Irigačný a odsávací systém     
4. Koagulačný systém  s príslušenstvom 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   
polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa, sterilizátor 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty 1 a 2  
(ideál – stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastová nádoba s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 
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• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44      

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia  si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú sterilné  sety  
inštrumentária pre klasickú a laparoskopickú cholecystektómiu, sterilný set na rúškovanie, 
potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej 
sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia p/k. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje identifikačné údaje p/k 
a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorázovou 
čiapkou a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na operačný 
stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
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P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návleky na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný,  základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík 1 a 2 na špeciálne inštrumentárium. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný  kontajner, set inštrumentária v lukasteriku, sterilizátor) so 
sterilným inštrumentáriom. Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných 
sterilných pomôcok ku klasickej a  laparoskopickej cholecystektómii.  Dodržiava zásady 
asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v setoch inštrumentária zabalených  v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty na klasickú cholecystekómiu 
(gázový materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, jednorázové  striekačky a ihly, 
sterilné rukavice,  Redonov drén a redonovú súpravu, súpravu na odsávanie) a iné potrebné 
sterilné pomôcky. Základné inštrumentárium    si rozloží na základný inštrumentačný stolík a 
špeciálne inštrumentárium ku klasickej cholecystektómiu si rozloží na inštrumentačný stolík 
so špeciálnymi inštrumentami    č. 1. Inštrumentárium rozkladá prehľadne a systematicky.  
Kontroluje počet  a jeho funkčnosť. Tento stolík si prikryje sterilnou krycou rúškou. Je 
potrebné, aby bol pripravený v prípade konverzie na klasickú cholecystekómiu. 
 
Na pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku  a prikryje ho sterilnou 
rúškou. Dodržiava zásady asepsy.   
 I a CS – Spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 

P10 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty na laparoskopickú 
cholecystekómiu (optiku, svetelný kábel, set hadíc na odsávanie a preplach, hadicu na CO2) 
a iné sterilné pomôcky. Špeciálne inštrumentárium k laparoskopickej  cholecystektómiu si 
rozloží na inštrumentačný stolík so špeciálnymi inštrumentami    č. 2.   
Laparoskopické nástroje  (graspery, disektory, nožnice a iné) sa skladajú z troch častí (tubus, 
insert a rúčka) a je potrebné ich poskladať. Poskladá si aj trokáre, ktoré sa skladajú z 
viacerých častí a naloží aj tesniace gumičky.  Kontroluje počet  a funkčnosť inštrumentária.  
Inštrumentárium rozkladá prehľadne a systematicky.  Dodržiava zásady asepsy.  
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P11 CS – Pripraví si prístrojovú zostavu k laparoskopii. Pozapína prístroje a skontroluje funkčnosť. 
Otvorí oceľovú fľašu s CO2. Nastaví požadované hodnoty na insuflačnom systéme a 
koagulačnom systéme. Pripraví si fyziologický roztok k irigačnému systému. 

P12 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P13 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok  u operovaných pacientov. 

P14 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P15 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Operatér, asistent a inštrumentárka  nalepia  celotelovú samolepiacu rúšku  
s incíznou fóliou na operačné pole. Hornú časť rúšky rozložia  smerom k hlave na oddeľovací 
rám pre anesteziológa a dolnú časť rúšky rozložia smerom  k nohám pacienta/klienta  oso-
bitne na  obidve dolné končatiny. 
 

P16 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi (k operatérovi). Sanitár/ka (ZA) 
v spolupráci s CS asistuje inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. 
 

P17 I – Podá operatérovi návlek na snímaciu hlavu kamery s káblom. 
CS –  Vloží do návleku snímaciu hlavu kamery s káblom a za prísne aseptických  podmienok 
prevezme okraj návleku a pomaly vsúva kábel do návleku. 
I – Podá operatérovi optiku, ktorú nasadí na hlavu kamery a fixuje lepiacou páskou. 
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P18 I – Postupne  podá operatérovi  svetelný kábel, hadicu na CO2,  odsávaciu a preplachovú 
hadicu. 
 
CS – Postupne  preberá od operatéra jednotlivé káble a hadice, zapája   ich do príslušných 
prístrojov  laparoskopickej zostavy. Zapojí svetelný kábel  do svetelného zdroja. Zapojí 
hadicu na CO2 do insuflačného systému. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej elektródy 
do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky  
Preplachovú hadicu napojí do fyzio- logického  roztoku pripevnenom v irigačnom systéme. 
Napojí koncovku odsávacej hadice na nádobu odsávačky. Zapojí elektrický varič do 
elektrickej siete a nastaví stôl do požadovanej  polohy. CS skontroluje nastavené hodnoty 
prístrojov. 
Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie použitých gázových rúšok a 
na iný použitý spotrebný materiál. 
Ponapája káble  na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany   a 
bezpečnosti  práce. 

P19 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P20  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P21 Priebeh operačného výkonu 

 1. Sprístupnenie operačného poľa 
  
I – Podá  operatérovi skalpel, ktorým urobí krátku kožnú infraumbilikálnu incíziu.   Pomocou 
chirurgickej pinzety a preparačných nožníc vypreparuje fasciu a vytiahne   ju za pomoci 
dvoch kochrov. Asistentovi podá Langenbeckove háky pre lepšie sprístupnenie operačnej 
rany. 
 I – Podá operatérovi Veressovu ihlu (napichne fasciu) a striekačku s fyziologickým roztokom, 
ktorou si overí, či je v brušnej dutine. Na Veressovu  ihlu si operatér napojí silikónovú hadicu 
cez ktorú sa insufluje plyn CO2 do brušnej dutiny na vytvorenie pneumoperitonea. 
CS – Na vyzvanie operatéra zapne insuflátor a sleduje hodnoty tlaku. 
I – Po vytvorení pneumoperitonea podá operatérovi trokár (10mm), na ktorý napojí hadicu 
na insufláciu.  Operatér cez tubus zavedie ohriatu optiku s napojeným svetelným káblom do 
dutiny brušnej a vykoná jej revíziu. 
Sanitár/ka (ZA) – Na vyzvanie operatéra upraví polohu pacienta/klienta  do anti-Tren- delen-
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burgovej polohy  a nakloní celý operačný stôl o 15°doľava. 
I – Podá operatérovi skalpel, ktorým urobí krátku kožnú incíziu v epigastriu a podá mu druhý 
10 mm trokár s redukciou pre pracovné nástroje a následne na to disektor (na preparáciu 
cholecysty). 
I – Podá asistentovi skalpel, ktorým urobí incíziu (podľa potreby dve incízie) v pravom mezo-
gastriu a podá mu 5 mm trokár (podľa potreby 2 trokáre) pre uchopové nástroje (graspery).  

P22  2. Preparácia cholecysty 

 I – V prípade punkcie cholecysty podá asistentovi striekačku s nasadenou dlhou punkčnou 
ihlou a získaný punktát podá CS. 
CS – Vypíše štítok s identifikačnými údajmi p/k, označí striekačku s punktátom a  zabezpečí 
transport do laboratória na vyšetrenie K+C. 
I – Podá asistentovi uchopové kliešte na uzavretie punkčného otvoru. 
Operatér zvyčajne používa obojručnú techniku, ľavou rukou drží cholecystu uchopovými 
kliešťami bližšie k infundibulu a pravou rukou preparuje cholecystu disektorom alebo koagu-
lačným háčikom cez hlavný pracovný port v Calotovom trojuholníku. Cholecystu preparuje 
od infundibulu smerom k fundu (používa sa aj opačná technika operačného postupu). Po-
stupne uvoľňuje a identifikuje ductus cysticus a artériu cysticu. 
I – Po vypreparovaní ductus cysticus podá operatérovi klipovač, na ktorý opakovane nakladá 
klipy. Operatér naloží dva klipy na d. cysticus proximálne a jeden distálne. 
I – Podáva nožnice, ktorými operatér preruší d. cysticus medzi klipmi. 
I – Po vypreparovaní artérie cystica opakovane podáva operatérovi klipovač s naloženými 
klipmi. Operatér naloží dva klipy proximálne na artériu. 
 I – Podáva nožnice, ktorými operatér preruší nad klipmi artériu. 
Operatér dokončuje cholecystektómiu pomocou koagulačného háčika a vykonáva hemostá-
zu lôžka pečene. Potom vykoná výplach fyziologickým roztokom a toaletu dutiny brušnej. 
I – Podá pripravený Redonov drén. Asistent zavedie cez port v pravom mezogastriu R – drén, 
port vytiahne a vráti ho inštrumentárke. 
I – Podá operatérovi disektor, ktorým do subhepatálnej oblasti zavedie R – drén. 
I – Podá asistentovi fixačný steh k drénu. 

P23 3     3. Extrakcia cholecysty 
 
Po úplnom oddelení cholecysty od pečene operatér premiestni kameru do pracovného po-
rtu. 
I – Podá  operatérovi pevné extrakčné kliešte na uchopenie cholecysty, ktoré zavedie do 
portu, kde bola kamera. 
I – Podá operatérovi skalpel, ktorým rozšíri infraumbilikálnu incíziu okolo portu podľa veľko-
sti cholecysty. 
I – Pod trokár položí malú gázovú rúšku s dezinfekčným roztokom. 
Operatér vykonáva extrakciu cholecysty súčasne s tokárom z dutiny brušnej a podá ho CS. 
Asistent odstráni zostávajúce porty a odovzdá ich inštrumentárke. 
I – Preberá a kontroluje inštrumentárium. 
I – Podá asistentovi Langenbeckove  háky a postupne podáva operatérovi Mikuliczove kliešte 
s chirurgickou  pinzetou na zachytenie peritonea a fascie. 
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P24 4 . Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 
 
I – V spolupráci s CS spočítajú počet gázových rúšok a  inštrumentov.        
I – Aktuálny stav nahlási  operatérovi. CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. Ope-
račná rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok   a inštrumentov.    

P25        5. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
5.    
O  Operatér po zachytení peritonea a fascie vykoná suturu operačnej rany v jednej vrstve 

vstrebateľným (nevstrebateľným) pleteným vláknom. V priebehu sutury sa rana vypláchne 
dezinfekčným roztokom. Na suturu podkožia pripraví inštrumentárka       do ihelca vstreba-
teľné pletené vlákno a na suturu kože nevstrebateľné monofilné vlákno. Asistent  vykoná 
hemostázu ostatných incízií a dokončí suturu. 

P26 I – Ošetrí  operačné rany s navlhčenou brušnou gázovou rúškou, následne  ju pretrie tampó-
nom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú následne 
prifixuje CS. I – Na Redonov drén napojí odsávaciu súpravu a spustí jeho funkciu. 

P27 CS – Po rozstrihnutí cholecysty  a vybratí konkrementov fixuje cholecystu 10% Formalínom. 
Vypíše štítok s identifikačnými údajmi p/k a  označí nádobu s materiálom, ktorý sa odošle na 
histologické vyšetrenie. Zabezpečí transport do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce.   
 

P28 CS – Pomáha  pri odrúškovaní p/k, odpojení prístrojovej techniky a uložení na pôvodné mies-
to.   

P29 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P30 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie.  Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra. Upratovačka v spolupráci s 
sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. Počas ÚPS starostli-
vosť o použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   
 

P31 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
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V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 
Sety inštrumentária ku klasickej a laparoskopickej cholecystektómii sú kompletne 
pripravené. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu a všetky nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Všetky prístroje v laparoskopickej zostave sú skontrolované pred operáciou                
a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní laparoskopickej zostavy prístrojovej techniky. 
 

V7 

Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo inštru- 
mentuje  pri operácií, dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky  a vie 
správne manipulovať s endoskopickým inštrumentáriom. 
 

V8 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V9 Funkcia Redonovho drénu je zabezpečená. 

V10 Bezpečnosť operačného tímu a p/k  je zachovaná. 

V11 
P/k je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného oddelenia 
(pooperačnej izby). 
 

V12 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu dezin- 
fekcie. 
 

V 13 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu 
upratovania. 
 

V14 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri laparoskopickej cholecystektómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného tímu 
sa prezliekli do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v operačnej sále?
Nachystali sestry sterilné  sety 
inštrumentária k laparoskopickej 
a klasickej cholecystektómii, set 
sterilného rúškovania a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b
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P3

Skontrolovala cirkulujúca sestra 
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu pacienta/klienta?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložila 
p/k  na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol  v  ne-
porušenom obale, označený indi-
kátorom sterility a dátumom 
exspirácie?                                  
CS polepila  všetky štítky zo ste-
rilného materiálu do dokumentá-
cie  o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                            
CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej nahlá-
sila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P10

Inštrumentárka poskladala všet-
ky zostavy inštrumentária na la-
paroskopickú cholecystektómiu 
správne a skontrolovala počet    
a funkčnosť inštrumentov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Skontrolovala CS funkčnosť la-
paroskopickej prístrojovej zo-
stavy?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P12

Postupovala  cirkulujúca sestra   
pri nalievaní  sterilných roztokov 
správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13

CS odložila použité gázové rúšky
do  nerezovej nádoby na stojane
určenej  na  použitý  spotrebný
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P14

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P15

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady sterility pri rúš-
kovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P16 -18

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku laparo-
skopickej zostavy, správne na-
stavil operačné lampy a nastavil  
operačný  stôl do požadovanej 
polohy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas
činnosti

3b 0b

P19

Sledovala CS operačný výkon     
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P20

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P21-26 Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P21-P26?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

6b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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P27

Zafixovala CS odobratý materiál 
do fixačného roztoku a vypísala 
štítok s identifikačnými údajmi 
p/k a označila nádobu s odo-
bratým materiálom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P28

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým operačným  rúš-
kovaním?

Pozorovanie
sestier,  sanitára/ky
(ZA) počas činnosti

1b 0b

P29

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne 
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P30

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie pri starostlivosti o použi-
té inštrumentárium a  zásady 
ochrany a bezpečnosti práce? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti     

1b 0b

P31

Operačná sála bola nachystaná 
k operačnému výkonu? Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka zásady
asepsy počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka  potreb-
né inštrumentárium ku klasickej   
a laparoskopickej cholecystectó-
mii a všetky nástroje boli funkč-
né?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Boli všetky prístroje v  funkčné?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky.

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Inštrumentárka pozorne sledova-
la priebeh operačného výkonu,    
pohotovo inštrumentovala pri 
operácií a dodržiavala základne 
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?   

Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie CS?   

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

   V9

Bola zabezpečená funkcia Redo-
novho drénu? Otázka pre sestru 1b 0b

V10

Dodržiaval  operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V11 Bol p/k bezpečne odovzdaný 
anestéziologickou sestrou         
do starostlivosti sestry operač- 
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
anestéziologickej

sestry počas
činnosti

  
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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V12-13

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   
2b 0b

V14

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výko- 
nu?

Kontrola prostredia
   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   49 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 48 – 47 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 46 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou oleckranu ulny indikovaný  na 
operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Sanitár/ka    
• Rádiologický technik 
                                      

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
• tampónové kliešte so zámkom 
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• svorky Backhaus 
• násadec na čepeľ   
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• pinzety chirurgické malé 
• pinzety chirurgické stredné 
• pinzety anatomické malé 
• pinzety anatomické stredné 
• pinzety anatomické veľké 
• štvorzubé háky tupé 
• háky okienkové 
• Langebeckove háky 
• peány stredné zahnuté – inteligent 
• peány malé 
• peány moskito 
• Kocherove kliešte malé 
• Mikuliczove kliešte 
• ihelce autofix 
• Redonova ihla 
• nádoby sa fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
- kožné 
 - polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 

        
Kostné inštrumentárium: 
 

• raspatórium rôznej veľkostí 
• úzke elevatórium (Hohmann) 
• exkochleačné lyžice rôznej veľkosti 
• Volkmannove háky ostré jednozubé 
• Luerove kliešte 
• klište na drôt strihacie 
• kliešte na drôt kombinované 
• autofixačné repozičné kliešte malé 
• Kirschnerove drôty rôznej hrúbky 

• chirurgické kladivo 
• dotĺkač 
 
Jednorázové rúškovanie 
 
• set chirurgický univerzálny: 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                     
pri OS distálneho rádia             

K – drôtmi 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/25 Strana 3 z 10 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

• rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2kusy 
• návlek na základný inštrumentačný stolík   
• lepiaca páska, utierky 
 

• alebo set pre chirurgiu ruky 
• končatinový návlek 

 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové 
• návlek na inštrumentačný stolík 
• operačné plášte 
• set na RTG – rameno  + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletenný šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný monofilný  šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväzy hydrofilové, mäkká vata 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
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• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
 
Ochranný pracovný odev  pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky k                 
polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo nastaviteľný)   
so sklenenou pracovnou doskou 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• horúcovzdušný sterilizátor, autokláv 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• sadrové obväzy 
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• obväzový materiál na podloženie sadry 
• hydrofilové obväzy 
• stulpa 
• nádoba s vodou 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 

  

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov k osteosyntéze, potrebný sterilný materiál a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo     k operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra  v „pacienskom“ priepuste prevezme           od sestry 
a sanitára/ky (ZA) z operačného oddelenia  p/k, skontroluje identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa hygienickú  prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie 
bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k sa 
presunie na transportný vozík, prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou.             Na transportnom vozíku sa transportuje 
na operačnú sálu.    
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P3 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť, vonkajšiu stranu stehna)  a upevní oddeľovací rám pre anes-téziológa na 
operačný stôl. Rádiologický technik nachystá RTG prístroj a skontroluje jeho funkčnosť. 
 

P4 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). Po dezinfekčnom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 

 
P 5 

CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé a samolepiace a návleky na inštrumentačné stolíky. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  ruškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík a  stolík – ideál so sklenenou pracovnou doskou. 

P7 CS – Otvorí  základné inštrumentárium,  kostné inštrumentárium uložené v (sterilizačnom 
kontajneri, lukasteriku, sterilizátori), vŕtací systém   a pokračuje  v otváraní a podávaní  
ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite  a exspiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. Na 
sterilizačných kontajneroch kontroluje indikátory sterility. 
 

P8 I –  Vyberie si základné sito inštrumentov, kostné inštrumenty  a položí na pomocný  
inštrumentačný  stolík. Skontroluje ich počet a funkčnosť. Postupne si preberá od CS  všetky 
ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál, vŕtací systém, 
koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné). Na základný inštrumentačný  stolík si nachystá 
základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Ostatné nechá uložené  na site na 
pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje rúškou. Na pomocný stolík si pripraví aj 
potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice pre operatéra a 
asistenta. Podľa potreby si zarúškuje druhý inštrumentačný stolík na špeciálne 
inštrumentárium, aby mala všetko prehľadne rozložené a pohotovo vedela pripraviť a podať 
potrebné inštrumentárium. 
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet 
musí súhlasiť pred začatím  a pred ukončením operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie (evidencia rúšok u operovaných 
pacientov). 
 
Inštrumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí a zostavy inštrumentária, ktoré je potrebné 
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skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
Poskladá si vŕtací systém. I – V spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za 
aseptických podmienok nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú 
inštrumentárka vybrala zo setu a drží v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu do púzdra. 
I – Puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. 
      

P9 CS – Do  nádoby naleje antiseptický roztok  na dezinfekciu operačného poľa,  do druhej 
nádoby dezinfekčný roztok na výplach a do ďalšej nádoby fyziologický roztok na výplach 
operačnej rany. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
Sanitár/ka (ZA) pridržiava hornú končatinu pri dezinfekcii operačného poľa. 
Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží tampónové 
kliešte  a nádobu. 
CS – Prevezme použitú nádobu a tampónové kliešte, odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa 
na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do nerezovej nádoby na 
stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii 
rúšok u operovaných pacientov. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka navlečú na končatinu sterilný končatinový návlek a 
zarúškujú operačné pole sterilným operačným rúškovaním. Operovaná končatina je v polohe 
rozpaženia a položená na stolíku ideál so sklenenou pracovnou doskou. 
Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 
CS – Asistuje inštrumentárke pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 

P13 I – Prisunie  si stolíky k operačnému stolu a postaví sa oproti operatérovi tak, aby mala voľný 
prístup k jeho pravej ruke. Nachystá aktívnu koagulačnú elektródu  odsávací set, ktorý  
prifixuje k rúškovaniu. Pripraví si vŕtací systém. 
 

P14 CS – V spolupráci so sanitárom/kou (ZA)  zapne a upraví polohu operačných lámp, zapne 
elektrokoagulačný systém, zapojí odsávačku a elektrický varič.  Ponapája káble na 
uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti   práce. 
Prisunie nádobu  na stojane na použitý spotrebný materiál tak, aby ma inštrumentárka k nej 
dobrý prístup. 
CS – V spolupráci s inštrumentárkou skontroluje funkčnosť používanej prístrojovej  techniky.   
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P15 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 

pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a 

vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P17 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní kože podá 
operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania z podkožia. 
Potom podá  operatérovi moskito na šetrné preparovanie ďalších vrstiev a preparačné 
nožnice na preťatie fascie. Asistentovi podá tupé háky na sprístupnenie v operačnom poli a 
operatérovi raspatórium na odsunutie periostu.    
 

P 18 2. Repozícia zlomeniny 
 
CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Pomáha  pri odsávaní v operačnej rane, operatérovi podáva jednozubý hák, ktorým pod 
kontrolou RTG prístroja zreponuje zlomeninu. 
 

P19 3. Založenie osteosyntézy 
 

       Operatérovi podá vŕtačku s nabitým K – drôtom. V celkovej anestézii pod RTG kontrolou 
vŕtačkou zavádza  K – drôty do zápästia  tak, aby postavenie kostí alebo úlomkov bolo 
správne. 
I – Po zavedení posledného drôtu operatérovi podáva štikacie kliešte. Operatér štikne voľné 
konce K– drôtov a kombinačkami upraví ohnutie. 

Podľa typu zlomeniny sa robí osteosyntéza aj zatvoreným spôsobom. K – drôty sa zavádzajú 
cez kožu do zápästia. 
 

P20 4. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok a nástrojov  a  
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stav nahlási operatérovi. CS – Urobí písomný záznam.   
2.  
I – Asistentovi  podá Redonov drén, ihelec  s nachystaným stehom  na prišitie  drénu, chirurgickú 

pinzetu a nožnice. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu zatiaľ bez spustenia funkcie. 
Operatérovi podá atraumatický vstrebateľný steh  a chirurgickú pinzetu na zošitie svalu, 
nevstrebateľné vlákno s chirurgickou ihlou  na fasciu a vstrebateľné vlákno s chirurgickou 
ihlou na  podkožie a nevstrebateľné monofilné vlákno  na zošitie kože. Spustí funkciu 
Redonovho drénu. 

3.  

P21 I – Operačnú ranu umyje s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným 
roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P22 CS – Nachystá  sadrový obväz, stulpu a mäkkú vatu  na podloženie sadry. 
CS – V  spolupráci s asistentom naložia operačnú sadru. 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA), ktorá v spolupráci s CS vykonáva 
starostlivosť o použité inštrumenty podľa zásad výkonu dezinfekcie, kontroluje nástroje 
podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport do centrálnej sterilizácie alebo 
sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná sestra. 
Počas ÚPS všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P25 Upratovačky v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. 
 

P26 Operačné  sestry a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické 
podmienky. 
 

V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 
 

V4 Sety kostného inštrumentária sú kompletne pripravené. 
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V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. Operačná sadra na operovanú hornú 
končatinu  je naložená správne. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačního oddelenia (poo-
peračnej izby). 

 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu:Inštrumentovanie        pri OS
distálneho rádia K – drôtmi 

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále   
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry všetky pot-
rebné sterilné sety inštrumen-
tária (základné, kostné), rúško-
vania, vŕtací systém a iné pot-
rebné sterilné a nesterilné po-
môcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P2 

Skontrolovala cirkulujúca sestra
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu u p/k?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixoval
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Obliekla si inštrumentárka RTG 
ochranné pomôcky a vykonala  
chirurgickú dezinfekcia rúk        
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa       
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní ste-
rilného rúškovania a následne 
postupovala inštrumentárka 
správne pri ruškovaní sterilných
stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol     
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dá-
tumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy pri príprave sterilné-
ho inštrumentária? Poskladala 
si inštrumentárka zostavy in-
štrumentária (vŕtací systém)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Postupovala  cirkulujúca sestra 
pri nalievaní  sterilných roztokov
správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10 Odložila  CS  použité  gázové
rúšky do nerezovej nádoby     
na  použitý  spotrebný  materiál
v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P11

Postupovali sestry správne        
pri obliekaní lekárov                   
do operačných plášťov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1 b 0 b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?                                 
Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri ruškovaní operač-
ného poľa a pri navliekaní steril-
ných   návlekov na  RTG prí-
stroj?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
v spolupráci s CS   prístrojovú 
techniku a správne nastavil 
operačné lampy?                       
Skontrolovali funkčnosť elektro-
koagulácie a odsávačky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P15

Cirkulujúca sestra vyplnila všet-
ku potrebnú dokumentáciu a 
počas celej operácie bola k dis-
pozícii členom operačného 
tímu?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16-21

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu        
v bodoch P16-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 6b 0b

P22

Pripravila CS  operačnú sadru? Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P23

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala pacienta/kli-
enta   do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P24-26

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady        

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)

2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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výkonu dezinfekcie a  zásady 
ochrany bezpečnosti práce? 

počas činnosti      

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačnéhých stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Sú sety kostného inštrumentária
kompletne pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí prístrojovej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne sle-
dovala  priebeh operačnéh
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia-
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne,  
súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok          
a  použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazna-
menená?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8

Dodržala I – správny postup    
pri ošetrení operačnej rany        
a následne CS  pri naložení 
operačnej sadry?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím zá-
sady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
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disciplíny.
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V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k 
bezpečne do starostlivosti 
sestre operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

   1b   0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti     
o použité inštrumentárium          
a zásady výkonu upratovania    
po operačnom výkone?             

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)

Pozorovanie
pri činnosti  

 2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená  
k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   43 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  42 – 41 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu    40 bodov

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: • Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

P/k s komplikovanými nestabilnými zlomeninami členka 
vyžadujúcimi operačné riešenie 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť, čiapku, masku a rukavice 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Rádiologický technik    
                                    

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium 
 
• tampónové kliešte so zámkom 
• svorky Backhaus 
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• násadec na čepeľ 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• pinzety chirurgické malé 
• pinzety chirurgické stredné 
• pinzety anatomické malé 
• pinzety anatomické stredné 
• štvorzubé háky tupé 
• kožné háčiky jednozubé ostré 
• háky okienkové malé 
• háky okienkové veľké 
• Langebeckové háky 
• peány stredné zahnuté – inteligent 
• peány malé 
• peány moskito 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte stredné 
• ihelce autofix 
• Redonova ihla 
• nádoby sa fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
- kožné 
 - polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 

        
Kostné inštrumentárium: 
 

• raspatórium rôznej veľkostí 
• úzke elevatória (Hohmann) 
• exkochleačné lyžice rôznej veľkosti 
• Volkmannove háky ostré jednozubé 
• Luerove kliešte 
• kliešte na drôt ploché 
• klište na drôt strihacie 
• kliešte na drôt kombinované 
• autofixačné repozičné kliešte malé 
• Kirschnerove drôty rôznej hrúbky 
• viazací drôt na osteosyntézu 

• súprava nástrojov POLDI 1 
• chirurgické kladivo 

 
Jednorázové rúškovanie 
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• set chirurgický univerzálny: 

• rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2kusy 
• návlek na základný inštrumentačný stolík 
• lepiaca páska, utierky 
 
 

• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačné plášte 
• set na RTG – rameno  + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletenný šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný monofilný  šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväzy hydrofilové 
• mäkká vata 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén 
• redonová súprava 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie pri 
osteosyntéze zlomeniny členka 

ťahovou serklážou 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/26 Strana 4 z 10 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
• niťové rukavice 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
• Antibiotiká 
 
Ochranný pracovný odev  pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné  masky 
• operačné  čiapky 
• antistatická obuv 
 

2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky k                 
polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• ideál – stolík výškovo nastaviteľný so sklenenou 
pracovnou doskou na podloženie hornej končatiny 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• horúcovzdušný sterilizátor, autokláv 
• RTG pojazdný prístroj 
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• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• sadrové obväzy 
• obväzový materiál na podloženie sadry 
• stulpa 
• hydrofilové obväzy 
• nádoba s vodou 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 
 

Š 4 Dokumentáci
a: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44    
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   

P2 Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra  v „pacienskom“ priepuste prevezme  od sestry a 
sanitárky/ra (ZA) z operačného oddelenia  p/k, skontroluje identifikačné údaje a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa hygienickú  prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie 
bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na lieky a dezinfekčné roztoky. P/k sa 
presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa transportuje na 
operačnú sálu.   
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P3 Sanitár/ka (ZA) upraví polohu pacienta (v ľahu na chrbte s podloženou poranenou 
končatinou). Správne podloží neutrálnu elektródu. Rádiologický technik nachystá RTG 
prístroj a skontroluje jeho funkčnosť. 
 

P4 I a CS –  Skontrolujú pripravenosť operačnej sály (materiálno-technické vybavenie)   a 
nachystajú potrebné sety inštrumentov k osteosyntéze zlomeniny členka. 
 

P5 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). Po dezinfekčnom umytí rúk vstúpi     do operačnej sály. 

P6 CS –  Otvorí lukasterik s operačným plášťom a asistuje inštrumentárke pri obliekaní. 
I – Vyberie si plášť a za pomoci CS sa doň oblečie. 
CS – Otvorí  lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie  si operačné rukavice a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé a samolepiace a návleky na inštrumentačné stolíky. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS zarúškuje inštrumentačný stolík 
pomocný, základný a  inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
 

P8 CS – Otvorí  sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor) so základným inštru-mentáriom, 
sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor)  s  kostným inštru-mentáriom, lukasterik so 
sadou skrutiek, vŕtací systém   a pokračuje v otváraní           a podávaní  ostatných 
potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
Kontroluje indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo sterilných 
lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. Na sterilizačných 
kontajneroch kontroluje indikátory sterility.   
 
I –  Vyberie základné sito inštrumentov, kostné inštrumenty, skrutky  a položí ich na 
pomocný  inštrumentačný  stolík. Skontroluje ich počet a funkčnosť. Postupne si preberá od 
CS  všetky ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál, vŕtací 
systém, koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné). Na základný inštrumentačný  stolík si 
nachystá základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Ostatné nechá uložené  na site na 
pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje rúškou. Na pomocný stolík si pripraví aj 
potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice pre operatéra a 
asistenta. Podľa potreby si zarúškuje druhý inštrumentačný stolík na špeciálne 
inštrumentárium, aby mala všetko prehľadne pripravené a pohotovo vedela pripraviť a 
podať potrebné inštrumentárium. 
Zostavy inštrumentária, ktoré je potrebné skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet 
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musí súhlasiť pred začatím  a pred ukončením operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie (evidencia rúšok u operovaných 
pacientov).   
 

P9 CS – do  nádoby naleje antiseptický roztok  na dezinfekciu operačného poľa, do druhej 
nádoby dezinfekčný roztok na výplach a do ďalšej nádoby fyziologický roztok na výplach 
operačnej rany. 
 

P 10 
 

Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 
Sanitár/ka (ZA) asistuje  pri dezinfekcii operačného poľa, poranenú končatinu drží  vo 
zvýšenej polohe nad operačným stolom. 

P11 Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží tampónové 
kliešte  a nádobu. 
CS – prevezme použitú nádobu a tampónové kliešte, odloží ich do čistiacej miestnosti. 

P12 I – Podá  chirurgom sterilné operačné plášte. 
 
CS – Asistuje  pri obliekaní sa do sterilného operačného plášťa chirurgom. 
 
I – Navlečie im rukavice. 

P13 
 

Operatér, asistent, inštrumentárka zarúškujú pacienta: 
Inštrumentárka: 
• Pod operovanú dolnú končatinu pacienta položí  jednorazovú podkladovú kryciu 
rúšku a následne veľkú rúšku. 
• Navlečie operatérovi sterilnú rukavicu, ktorú navlečie na nohu operovanej dolnej 
končatiny. 
• Podá malú samolepiacu rúšku, ktorou sa zarúškuje hornú časť operovanej končatiny. 
• Hore podá veľkú samolepiacu rúšku, ktorou sa odizoluje anestézia. 
• Podá bočné samolepiace rúšky, ktorými sa dorúškuje operačné pole. 
• Podá incíznu fóliu, ktorú operatér a asistent naložia na operačné pole. 
• Operatérovi, asistentovi aj sebe navlečie druhé rukavice. 
 
CS – Asistuje pri rúškovaní RTG pojazdného prístroja. 
 

P14 I – Prisunie  si stolíky k operačnému stolu a postaví sa oproti operatérovi tak, aby mala voľný 
prístup k jeho pravej ruke. Nachystá aktívnu koagulačnú elektródu  odsávací set, ktorý  
prifixuje k rúškovaniu. Pripraví si vŕtací systém. 
 
CS – V  spolupráci so sanitárom/kou (ZA)  zapne a upraví polohu operačných lámp, zapne 
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elektrokoagulačný systém, zapojí odsávačku a elektrický varič. Prisunie nádobu     na stojane 
na použitý spotrebný materiál tak, aby ma inštrumentárka  k nej dobrý prístup. 
 
CS – V  spolupráci s inštrumentárkou skontrolujú funkčnosť používanej prístrojovej techniky.   

P15 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 

pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 

vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P17 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Operatérovi podá skalpel, asistentovi ostré háky a tampóny v tampónových kliešťoch 
prípadne malú rúšku na sušenie. Rez vedie po zadnom obvode členku. Ranu roztvárame 
ostrými háčkami. Drobné krvácanie zastavuje peánmi a podväzuje vstrebateľným pleteným 
šijacím materiálom alebo elektrokoaguláciou. 
I – Podá peány a následne  ligatúry, asistentovi nožnice na odstrihnutie ligatúr. 
Operatérovi podá opäť skalpel na preťatie fascie.  K preťatej fascii prišije izoláciu –   2   veľké 
brušné rúška, podá ihelec s pripraveným stehom, chirurgickú pinzetu a asistentovi nožnice. 
Po prišití rúšok navlečie operatérovi plátené rukavice, ktoré zabraňujú perforácii gumových 
rukavíc (nie každý operatér používa rúšky a plátené rukavice). Opäť mu podá skalpel, ktorým 
prenikne až ku kosti, potom ostré menšie raspatórium na odlúčenie okostice od kosti, 
asistentovi podľa potreby  sušenie. Ďalej rozvierame ranu malými Hohmannovými 
elevatóriami – asistentovi vymení ostré háčky za tupé. 

P 18 2. Repocia zlomeniny 
 
CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Operatérovi podá kostný hák, ktorým si pridrží kosť a malú ostrú lyžičku, pomocou ktorej 
zbaví lomnú štrbinu prípadných krvných zrazenín a voľných kostných úlomkov. Asistentovi 
malú  rúšku na zachytenie krvných zrazenín, odsávačku a striekačku s dezinfekčným 
roztokom na výplach rany. Následne podá autofixačné repozičné kliešte malé na repozíciu a 
dočasnú fixáciu úlomkov. 
 

P 19 3. Založenie osteosyntézy 
 
I – V spolupráci s CS si pripraví vŕtací systém, do vŕtačky nasadí hrubší K – drôt  skrátený  na 
primeranú dĺžku (aby nevibroval a neohýbal sa). Z miesta vrcholu členku operatér pomocou 
vŕtačky  pod RTG kontrolou zavedie do dreňovej dutiny paralelne idúce 2 K – drôty, ktoré 
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prispôsobujú úlomky a bránia ich rotácii. Rádiologický technik  prisunie RTG pojazdný 
prístroj  a prevedie peroperačnú RTG kontrolu. I – Opakovane podáva vŕtačku, asistentovi 
striekačku s dezinfekčným roztokom   na výplach operačnej rany. Na dotĺčenie drôtov podá 
kladivo. Opäť podá vŕtačku s drôtom, ktorým operatér prevŕta kosť nad miestom zlomeniny 
a viazací drôt primeranej hrúbky. Ten pretiahne otvorom a prekríži okolo zavedených drôtov 
kliešťami na drôt tak, aby úlomky na seba naliehali pod tlakom. I – Striedavo  podáva kliešte 
na drôt (ploché+kombinované) a štípacie kliešte. K-drôty operatér ohne kliešťami tesne pri 
výstupe z kosti a vo vzdialenosti  5 – 8 mm od kosti drôty skráti. 

P19 4 . Kontrola krvácania v operačnej rane 
 
I – Opakovane  podá striekačku s dezinfekčným roztokom na výplach operačnej rany. 
Asistent odsáva krv a zvyšky roztoku z operačnej rany. Po kontrole krvácania podá 
operatérovi Redonov drén, ktorý vypichne mimo operačnej rany, ihelec             s 
nachystaným kožným stehom na fixáciu drénu, chirurgickú pinzetu a asistentovi nožnice. Po 
fixácii napojí redonovú súpravu bez spustenia funkcie. Operatér si skontroluje prevedenie 
osteosyntézy pod RTG zosilovačom. 
 

P20 5. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

        Nasleduje uzatvorenie operačnej rany po anatomických vrstvách, pričom fasciu  s 
poranenými väzmi šije riedko a kožu uzatvorí hustými adaptačnými stehmi.  

I – Na  suturu fascie podá operatérovi na ihelci atraumatický monofilný vstrebateľný steh, 
chirurgickú pinzetu a asistentovi ostré háky a nožnice. Na suturu kože nevstrebateľné 
monofilné vlákno alebo pletené vlákno, asistentovi podá podľa potreby kožné háčiky a 
nožnice a  spustí funkčnosť odsávacej redonovej súpravy. 

            
       Operatér pokračuje prístupom k mediálnemu členku. Operačný postup je totožný s 

postupom na vonkajšej strane. 

P21 I – Umyje ranu fyziologickým roztokom, osuší a následne vydezinfikuje dezinfekčným 
roztokom. Prekryje ju sterilným krytím. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P22 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  si pripraví sadrovú dlahu a v spolupráci s chirurgom ju 
naložia. 
 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická 
sestra pacienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia.   
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P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA), ktorá vykonáva starostlivosť              o 
použité inštrumenty podľa zásad dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží 
nástroje   na sito a zabezpečí transport do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v 
operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná sestra.  Počas ÚPS 
všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P25 Upratovačky v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. 
 

P26 Operačné  sestry a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Inštrumentárka má správne vydezinfikované ruky pred operáciou. 
 

V2 Sterilita je počas celej operácie zachovaná. 
 

V 3 Cirkulujúca sestra  má pripravený všetok potrebný materiál. 
 

V4 Inštrumenrárka má pripravený dostatočný počet inštrumentov a ostatných steriných 
pomôcok k operačnému výkonu. 
 

V5 Inštrumentárium k operačnému výkonu je skontrolované a pripravené. 
 

V6 Všetky prístroje sú prekontrolované a funkčné. 
 

V7 Inštrumenrárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo  reaguje      
a  dodržiava zásady inštrumenovania. 
 

V8 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je počas celej operácie zachovaná. 

V9 Operačná rana je správne vydenzifikovaná a sterilne prekrytá. 
 

V10 Redonova odsávacia drenáž je funkčná. 

V11 Pri starostlivosti o inštrumenty za dodržiavajú zásady dezinfekcie, následná kontrola podľa 
zoznamov, správne uloženie na sitá a sterilizácia. 

V12 Operačná sála je pripravená na ďaľší operačný výkon prípadne do pohotovosti. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri osteosyntéze zlomeniny členka ťahovou serklážou

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry dostatočnú prax       
a vedomosti v odbore?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále        
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
sterilné a nesterilné  pomôcky    
a prístrojové vybavenie?             

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
S
S

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Pred vstupom do operačného 
traktu operačný tím a pomocný 
personál sa prezliekol               
do ochranného pracovného 
odevu?

Otázka pre sestru
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P2 

Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu u p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky   
a lieky? 

Otázka pre sestru
1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a upravil 
jeho polohu?    

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky a pripravenosť ope-
račnej sály (materiálno-technic-
ké vybavenie)?

Pozorovanie
sestier

počas činnosti
1b 0b

P5

Inštrumentárka vykonala dezin-
fekcia rúk pred operáciou štan-
dardným postupom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa        
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri 
otváraní sterilných pomôcok a 
následne postupovala in-
štrumentárka správne pri rúš-
kovaní inštrumentačných stolí-
kov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P8

 I – pracovala pri príprave in-
štrumentária asepticky? Skon-
trolovala počet a funkčnosť?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P9
Postupovala  CS   pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P10 Dodržal sanitár/ka (ZA) pri asis-
tencii operatérovi počas umýva-
nia operačného poľa zásady 
asepsy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P11

Odložila CS použité tampónové 
kliešte a nádobu do miestnosti 
určenej na dekontamináciu in-
štrumentov? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P12

Postupovali sestry správne       
pri obliekaní lekárov do operač-
ných plášťov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka 
správny postup a zásady sterility
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Inštrumentárka mala dobrý prí-
stup k pravej ruke operatéra?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P15

Bola CS počas celej operácie     
k dispozícii operačnému tímu?   
Vypísala  CS všetku potrebnú 
dokumentáciu?

Otázka pre
inštrumentárku

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P16-21

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady inštrumenovania a po-
stupovala podľa štandardu          
v bodoch P16-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

6b 0b

P22

Pripravil sanitár/ka (ZA) v spolu-
práci s CS  sadrovú dlahu 
správne?

Pozorovanie
sanitár/ka (ZA),

CS počas činnosti
1b 0b

P23

Anestéziologická sestra bezpeč-
ne odovzdala p/kl do starostli-
vosti sestre operačného od-
delenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sestry

počas činnosti
1b 0b

P24-26

Po skončení operačného výkonu
dodržali sestry, sanitár/ka (ZA) 
zásady dezinfekcie a zásady 
ochrany  bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

3b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Boli dodržané aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Pripravila CS k operačnému vý- 
konu všetok potrebný materiál? Kontrola pomôcok 1b 0b

V4

Mala inštrumentárka pripravený 
dostatočný počet inštrumentov    
a ostatných pomôcok?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Obsahovali sitá zaužívaný počet
 inštrumentov? Otázka pre sestru 1b 0b

V6

Prístroje sú prekontrolované       
a funkčné?     Kontrola prístrojov 1b 0b

V7

Inštrumentárka dodržala pri 
podávaní nástrojov zásady in-
štrumentovania. 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V8

Bola zachovaná bezpečnosť p/k 
a operačného tímu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9

Bola správne ošetrená rana        
po operačnom výkone?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V10

Bola redonova drenáž napojená 
správne a je funkčná?

Pozorovanie sestry
počas činnosti  1b 0b

V11

Boli dodržané zásady dezin-
fekcie pri starostlivosti o použité 
inštrumentárium?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

  1b 0b

V12

Operačná sála bola pripravená   
na ďalší výkon prípadne              
do pohotovosti?

Kontrola prostredia 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   42 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 41 – 40 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 39 bodov 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a pomôcky 
k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a  rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent  (ZA) 

 Sanitár/ka    

 Rádiologický technik                                

Š2 Prostredie: Superaseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium: 
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-držiaky na čepele                                                             

-anatomické pinzety stredné               

-podávková  hrubá   anatomická pinzeta                                         

-anatomické pinzety malé                                                              

-chirurgické pinzety malé                                                                    

-chirurgické pinzety stredné                                                            

-nožnice – preparačné malé, rovné                                

-nožnice pre inštrumentárku                                                                   

-tampónové kliešte so zámkom                 

-štvorzubé háky                                                                            

-dvojzubé háky                                                                      

-apendikálne háky                                                                            

-okienkové háky                                                                          

-peány veľké zahnuté, rovné                                                            

-peány stredné zahnuté (inteligent)                                                            

-peány malé zahnuté, rovné                                                        

-moskito peány zahnuté, rovné                                                  

-Kocherove kliešte malé, veľké                                                             

-Mikuliczove kliešte                                                                  

-Redonova ihla                                                                            

 -ihelece autofix      

-Backhausove svorky   

-ihelník   

-chirurgické ihly:       kožné 

-polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí                                                                                         
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-polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí  

-nádoby na dezinfekčné roztoky 

-nádoby na fyziologický roztok                                         

        Kostné inštrumentárium: 

• raspatórium 

• kostné šidlo 

• perforátor kostí 

• Luerove kliešte   

• špicaté Hohmannove elevatória úzke 

• zahnuté Hohmannove elevatória 

• repozičné kliešte 

• kladivo chirurgické 

• plochá lopatka 

• exkochleačné lyžice 

• ploché dláta, žliabkové dláta 

• ostré jednozubé Volkmannove háky 

 

Súprava POLDI 6: 

• kladivá na dobíjanie, vybíjanie a ohýbanie Enderových klincov 

• zavádzače Enderových klincov 

• vyťahovací háčik (vybiják) Enderových klincov 

• sada Enderových klincov  

 

 

Používa sa jenorázové rúškovanie 1 alebo 2 podľa toho, na akom 
operačnom stole sa pacient/klient operuje: 

 

Jednorázové rúškovanie 1 (na obyčajnom operačnom stole): 

• končatinový set: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška s elastickým otvorom 

▪ lepiaca páska, utierky 

▪ návlek na dolnú končatinu 
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• rúšky dvojvrstvové 

• rúšky dvojvrstvové samolepiace 

• operačný plášť pre inštrumentárku 

• operačné plášte pre chirurgov 
• návleky na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
• návleky na RTG prístroj 
 

Jednorázové rúškovanie 2 (na extenznom operačnom stole): 

 

• set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm        – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm   – 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

 

• rúšky dvojvrstvové 

• rúšky dvojvrstvové samolepiace 

• rúšky samolepiace dvojvrstvové 150x240 cm 

• operačný plášť pre inštrumentárku 

• operačné plášte pre chirurgov 
• návleky na inštrumentačný stolík   
• incízna fólia 
• návleky na RTG prístroj 
 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (ihly s návlekom, 
metráž) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (ihly s návlekom, metráž) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (malá gázová rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
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• hydrofilový obväz 
• mäkká vata 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice 
• čepele 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• Redonov drén s redonovou súpravou 
• striekačka na výplach 
• kovové spony na RTG rameno 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Antibiotiká 
• Hemostiptiká 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl alebo extenzný operačný stôl s príslušen-
stvom (oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky    k 
polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
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nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• RTG pojazdný prístroj (RTG televízny zosilňovač) 
• RTG monitor 
• RTG ochranné zástery, RTG ochranné goliere a 
dozimetre 
• sadrové obväzy 
• hydrofilové obväzy 
• obväzový materiál na podloženie sadry 
• stulpa 
• nádoba s vodou na sadrovanie 
 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44       

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú  sterilné sety 
inštrumentária – základný kostný set inštrumentov a set na osteo-syntézu Enderovými 
klincami, sterilný set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál    a vizuálne skontrolujú 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 
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P3 Sanitár/ka (ZA) a s CS  v „pacientskom“ priepuste preberú od sestry a sanitára/ky (ZA) 
operačného oddelenia pacienta/klienta. Skontrolujú identifikačné údaje p/k a predoperačnú 
prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú prípravu, prípravu operačného poľa, skontrolujú či p/k 
nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra 
overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie 
sa do plášťa  pre pacienta, vlasy  sa pokryjú jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou. Na 
transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy, pripevní neutrálnu elek-
tródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na operačný 
stôl. P/k na repozičný stôl sa prekladá  až po uvedení do anestézie. Zapne operačné lampy a 
nastaví ich nad operačné pole. 
 

P5 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter. V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). 
 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania, následne sólové krycie 
rúšky a návlek na inštrumentačný stolík. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, set inštrumentária v lukasteriku, sterilizátor) so sterilným 
inštrumentáriom. Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných 
pomôcok a sterilného materiálu (gázový materiál, šijací materiál, koagulačný kábel, čepeľ, 
striekačku na výplach, sterilné rukavice, Redonov drén, redonovú súpravu a iné). Dodržiava 
zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a v  setoch inštrumentária zabalených v lukasterikoch  sterilizovaných na 
oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka 
podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie.   
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P9 I – Postupne preberá od CS všetky potrebné sterilné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
základný inštrumentačný  stolík si pripraví základné   kostné inštrumentárium. 
Inštrumentárium k osteosyntéze predkolenia Enderovými klincami a Enderove klince si 
rozloží na inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. Na pomocný stolík si pripraví  
potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice  pre operatéra a 
asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať nebude si nechá na site na 
pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou rúškou. Dodržiava zásady 
asepsy.    
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet 
musí súhlasiť pred začatím  a pred ukončením operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie.   

P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P11 Operatér si   oblečie  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier 
a pripne si dozimeter.  Po chirurgickom umytí rúk vstúpi  do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
Sanitár/ka (ZA) drží operovanú končatinu nad operačným stolom (ak sa p/k operuje   na 
klasickom operačnom stole) tak, aby  operatér mohol dôkladne umyť operačné pole 
dezinfekčným roztokom (operovaná končatina sa umýva cirkulárne).   Na extenznom ste je 
noha fixovaná v držiaku na dolnú končatinu, takže k operovanej končatine je prístup zo 
všetkých strán.   
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.   Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane určenej na 
odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok   u operovaných pacientov. 

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
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P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 Postup pri rúškovaní na extenznom stole: 
 
1. Operatér, asistent inštrumentárka zakryjú kovovú kostru extenzného stola    pri 
operovanej dolnej končatine krycími rúškami. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú  
neoperovanú končatinu. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú 
operovanú končatinu tesne pod dolným pólom operačnej rany. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka samolepiacou rúškou zarúškujú operovanú 
končatinu tesne nad horným pólom operačnej rany. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou zarúškujú stred  extenzného  
operačného stola. 
6. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou samolepiacou odizolujú anestéziu. 
7. Operatér, asistent, inštrumentárka dvoma malými samolepiacimi rúškami dorúškujú 
operačné pole. 
8. Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
9. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
 
Postup pri rúškovaní na klasickom operačnom stole: 
 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku pod operovanú dolnú 
končatinu a zakryje ňou neoperovanú dolnú končatinu  pacienta/klienta. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na dolnú končatinu navlečú končatinový návlek, 
ktorý zafixujú od palca smerom k členku elastickým obväzom a vyššie nad členkom s 
lepiacou páskou. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku s elastickým otvorom nad 
koleno. Dolná časť rúšky sa rozkladá smerom k dolným končatinám. Horná časť rúšky sa 
rozkladá smerom k hlave na oddeľovací rám                 pre anestéziu alebo sa  rohy rúšky 
prifixujú na infúzne stojany. 
4. Navlečie lekárom druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 

P14 I – Podáva CS sterilné návleky na RTG pojazdný prístroj. Pripína kovové spony        na  návlek, 
ktorý pokrýva rameno prístroja.   
CS – Pomáha pri obliekaní sterilných návlekov na RTG pojazdný prístroj. 
Rádiologický technik si pripraví RTG pojazdný prístroj. 

P15 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) lepiacou páskou k rúškovaniu.      
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P16 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky.  Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a 
nastaví stôl do požadovanej  polohy. 
 
Skontroluje funkčnosť prístrojov a nastaví požadované hodnoty. Ponapája káble na 
uzemnenie zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 
Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na odkladanie použitých gázových rúšok a 
na iný použitý spotrebný materiál. 

P17 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P18  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok a nástrojov 

P19 Priebeh operačného výkonu: 

1. Repozícia zlomeniny 

Operatér v spolupráci s asistentom vykoná na extenznom stole čo najpresnejšiu repozíciu 
zlomeniny pod RTG kontrolou. 

P20 2. Sprístupnenie operačného poľa 

I – Operatérovi podá skalpel a následne chirurgickú pinzetu. Skalpelom urobí paralelné  incí-
zie v úrovni tuberiositas tibie.  Po prerezaní kože vymení operatérovi skalpel za nový. Asis-
tentovi  podáva chirurgickú pinzetu a malú gázovú rúšku (alebo tampón založený v tampó-
nových kliešťach) na sušenie v operačnej rane. Inštrumentárka podáva operatérovi chirur-
gickú (anatomickú)  pinzetu, koaguláciu, asistentovi ostré háky na sprístupnenie operačného 
poľa.  Pomocou pinzety  a koagulácie zastavuje drobné krvácanie.  Operatér  pretne fasciu.  
Asistentovi vymení haky za tupé a operatérovi podáva preparačné nožnice. Operatér pokra-
čuje v preparácii až po tibiu. Rovnakým spôsobom sprístupňuje aj druhý operačný prístup. 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25 
 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                       
pri osteosyntéze zlomeniny 

predkolenia pomocou 
Enderových klincov 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/27 Strana 11 z 13 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

 

P21 3.  Založenie Enderových klincov 

I – Operatérovi podá raspatórium, ktorým odsunie okosticu tibie. Podá mu perforátor kostí, 
následne Luerove kliešte a pripraví výplach operačnej rany. Asistentovi podáva priebežne 
malé gázové rúšky na sušenie v operačnej rane. Operatér urobí perforačný otvor, ktorý v 
prípade potreby rozšíri pomocou Luerovych klieští. Vypláchne operačnú ranu pripraveným 
dezinfekčným roztokom a  asistent ju vysuší. Určí  dĺžku klinca pod RTG zosilňovačom. Ope-
ratérovi podá klinec a ohýbač Enderových klincov, ktorým klinec ohne do potrebného oblú-
ka. Následne podáva  zavádzač Enderových klincov a chirurgické kladivo. Operatér zavádza 
Enderovy klinec do dreňovej dutiny za súčasnej RTG kontroly.  Asistent peroperačne reponu-
je zlomeninu. Takýmto spôsobom sa zavedú dva až tri Enderove klince cez obidva operačné 
prístupy.   Ak sú klince správne nabité operatér ich ešte dobije hlbšie do tibie. Operatér rany 
vypláchne, vysuší a skontroluje hemostázu. Inštrumentárka podá pripravený Redonov drén 
na Redonovej ihle. Operatér drén založí. Následne podá kožný steh na fixáciu (ihelec autofix, 
kožná ihla, nevstrebateľný šijací materiál), asistentovi  nožnice. 

P22 4. Kontrola použitých gázových rúšok a nástrojov 

I – Pred  uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov v spolupráci 
s  cirkulujúcou sestrou a nahlási operatérovi. 

CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  urobí písomný záznam.                                                Operačná 
rana sa uzatvára až po nahlásení súhlasného počtu gázových rúšok  a inštrumentov. 

P23 5. Uzavretie operačnej rany v anatomických vrstvách 

Operatér pristupuje k uzavretiu operačnej rany v jednotlivých anatomických vrstvách. Suturuje 
sa  fascia, podkožie, koža. I – Podá  operatérovi chirurgickú pinzetu             a jednotlivé stehy 
na fasciu (pletený nevstrebateľný šijací materiál),  jednotlivé stehy na podkožie (pletený 
vstrebateľný šijací materiál) a na kožu monofilný nevstrebateľný šijací materiál. Asistentovi 
podáva nožnice. Zabezpečí spustenie  funkcie Redonovho drénu. 

P24          I – Ošetrí  operačné  rany s navlhčenou gázovou rúškou, následne   ich pretrie tampónom 
namočenom v dezinfekčnom roztoku a rany prekryje sterilným krytím.         CS – Operačnú 
ranu fixuje.   

P25 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS pripraví operačnú sadrovú dlahu. Operatér,          asistent a 
CS ju naložia. 

P26    CS – Pomáha  pri odrúškovaní p/k, odpojení prístrojovej techniky a uložení na pôvodné mies-
to.   
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P27     Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P28 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady    výkonu 
dezinfekcie. Skontrolujú zloženie sita podľa zoznamu inštrumentária, následne zabezpečia 
sterilizáciu (na oddelení centrálnej sterilizácie alebo v operačnej sále) a vedú potrebnú do-
kumentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra.  Počas ÚPS starostlivosť o 
použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   
 

P29 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonávajú upratovanie  a dezinfekciu         po ope-
račnom výkone. 
 

P30 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA) nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú superaseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 
Set  inštrumentária na  osteosytntézu je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa 
zoznamu a všetky nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V8 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k  je zachovaná. 

V10 Funkcia Redovej drenáže je zabezpečená. 
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V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V12 Upratovanie v operačnej sále sa vykonáva podľa zásad výkonu upratovania. 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri OS zlomeniny predkolenia pomocou Enderových klincov

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného tímu 
sa prezliekli do ochranného 
pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali základný kostný set    
a špeciálny set sterilného in-
štrumentária k operačnému 
výkonu, osteosyntetický materiál,
sterilný set rúškovania a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária

a pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE:
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disciplíny.
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložila 
p/k  na operačný stôl a  prifixo- 
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie sani-
tára/ky (ZA) počas

činnosti
1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne     
pri rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol  v  ne-
porušenom obale, označený indi-
kátorom sterility a dátumom 
exspirácie? CS polepila  všetky 
štítky zo sterilného materiálu do 
dokumentácie  o spotrebe špe-
ciálneho zdravotníckeho mate-
riálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                            
CS urobila písomný záznam      
do dokumentácie o počte pripra-
vených gázových rúšok pred 
operačným výkonom, ktorý jej 
nahlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

  Kontrola
dokumentácie

1b
0b

UPOZORNENIE:
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P10

Dodržala  CS  správny postup pri
nalievaní  sterilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

CS odložila použité gázové rúšky
do  nerezovej nádoby na stojane
určenej  na  použitý  spotrebný
materiál v operačnej sále?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov  do steril-
ných operačných plášťov?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka správny
postup a  zásady  sterility pri rúš-
kovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Dodržala inštrumentárka  a CS 
zásady  sterility pri rúškovaní 
RTG prístroja?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 1b 0b

P15 -16

Ponapájal sanitár/ka (ZA)            
s CS prístrojovú techniku, 
správne nastavil operačné lampy
a nastavil  operačný  stôl do 
požadovanej polohy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P17

Sledovala CS operačný výkon     
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?    

Pozorovanie sestry
počas činnosti  1b 0b

P18

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P19-24

Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P19-P24?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
6b 0b

P25

CS nachystala všetky potrebné 
pomôcky k naloženiu sadry?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P26

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady pri manipulá-
cii s použitým rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,       sanitá-
ra/ky (ZA)   počas

činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
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P27

Sanitár/ka (ZA), anestéziologická
sestra  odovzdali p/k bezpečne   
do starostlivosti sestry operačné-
ho oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P28-29

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA) 
po skončení operačného výkonu 
predpísané zásady výkonu 
upratovania, zásady výkonu dez-
infekcie pri starostlivosti o použi-
té inštrumentárium a  zásady 
ochrany a bezpečnosti práce? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P30

Operačná sála bola nachystaná 
k operačnému výkonu? Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

I – dodržala   zásady asepsy po-
čas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru 1b 0b

V3

Inštrumentárka dodržala správny
postup pri rúškovaní inštrumen-
tačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium na  osteosyn-
tézu a skontrolovala počet a fun-
kčnosť inštrumentov?        

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Boli všetky prístroje funkčné?
Kontrola prístrojov 1b 0b

V6

Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky.

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

I – pozorne sledovala priebeh 
operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentovala pri operácií         
a dodržiavala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V8

Súhlasil počet gázových rúšok    
a nástrojov pred a po operácii?
     
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?         

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V9

Dodržiaval  operačný tím zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10

Zabezpečila sa funkcia Redono-
vej drenáže? Otázka pre sestru   1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   
2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola prostredia
Otázka pre sestru

   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   47 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 46 – 45 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   44 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient s karcinómom rekta indikovaný   na operačný 
výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra)  
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch ro-
koch praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistenti) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka                                

Š2 Prostredie: Operačná sála aseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
• násadec na čepeľ 
• dlhý násadec na čepeľ 
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• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• nožnice Cooperove, rovné ostro-tupé 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické jemné pinzety stredné 
• anatomické veľké (brušné) pinzety 
• anatomické pinzety malé 
• cievne pinzety stredné 
• peány moskito rovné, zahnuté 
• peány malé rovné, zahnuté 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky ostré 4 – zube 
• Langenbeckove háky   
• háky okienkové veľké 
• háky appendikálne 
• brušný rozvierač   
• laparotomické háky, ekartér úzky, široký 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• Disektory 
• Deschampova ihla tupá pravá, ľavá 
• Cievne svorky 
• Črevné klemy 
• Duvalove kliešte malé, stredné, veľké 
• Okienkové kliešte 
• ihelce – autofix 
• cievny dlhý ihelec 
• Bozemanov ihelec 
• Redonova ihla 
• lopatka do brucha 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie                     
pri  amputácii recta            

podľa Milesa 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/28 Strana 3 z 14 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

 
Inštrumentárium na perineurálnu fázu: 

• násadec na čepeľ 
• nožnice preparačné malé 
• nožnice preparačné dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety stredné 
• anatomické jemné pinzety stredné 
• anatomická veľká (brušná) 
• cievne pinzety stredné 
• peány stredné zahnuté 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte veľké 
• Langenbeckove háky   
• ekartér úzky, široký 
 
 Jednorázové rúškovanie 

• rectum set 
• alebo set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm– 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
• incízna fólia 
 
Jednorázové rúškovanie na perineálnu fázu: 
 
• set chirurgický univerzálny 
• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• operačné plášte 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž,                  ihly s 
návlekom) 
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• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• kožný stapler 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampón prešívané  s RTG veľké (gázová brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová malá rúška) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre chirurgov 
• čepele 
• spojovacie hadičky 
• laparotomické drény 
• zberné sáčky 
• Redonov drén, redonová súprava   
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• odsávacia súprava 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• striekačka 5 ml na kultiváciu a citlivosť 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• Mesocain gél (Cathejel gél) 
• Antibiotiká 
• Gelaspon 
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Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
      2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 

       Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík – (ideál  – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty – (ideál  – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• ligasure s príslušenstvom 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na uloženie odobratých vzoriek 
biologického materiálu na histologické vyšetrenie 
• 10% Formalín 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
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• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačná sestra skontroluje aseptické prostredie v operačnej sále nachystá set 
inštrumentária k amputácii recta podľa Milesa (laparotomické sito), potrebný sterilný 
materiál a vizuálne skontroluje potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo 
k  operačnému stolu, prístrojovú techniku). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára 
operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje identifikačné 
údaje pacienta/klienta a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na 
dezinfekčné roztoky a lieky. 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku   sa transportuje na 
operačnú sálu.    
 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť, vonkajšia strana stehna)  a upevní oddeľovací rám pre 
anestéziológa na operačný stôl. Zapne a nastaví operačné lampy. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 
 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
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P6 CS – Otvorí rectum set alebo univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania  a 
následne sólové krycie rúšky, návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, lukasteriku 
alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný kábel, kábel a nástroj k 
ligasure (harmonickému skalpelu) súpravu na odsávanie a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením lukasterikov, kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch 
a  sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je 
informácia o sterilite    a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí 
do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj 
evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných kontajneroch a lukasterikových sitách 
inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  sita 
indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do príslušnej 
dokumentácie. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty, šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne   a systematicky  na zarúškovaný základný, 
pomocný inštrumentačný stolík  a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária.  Dodržiava zásady asepsy.     
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet musí 
súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny brušnej.   
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie. 

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu operačného 
poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami     
na umývanie operačného poľa. 
 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.  Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží do nerezovej nádoby na stojane na použitý 
spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii rúšok u 
operovaných pacientov. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
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CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Pri polohe na chrbte sa rúškuje takto: 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na  pacienta/klienta od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pol 
operačnej rany a rozložia  smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pol 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačnej rany.      
5. Operatér a asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 
 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. Ak je pacient/klient uložený v gynekologickej polohe rúškuje sa takto: 
1. Inštrumentárka podá operatérovi a asistentovi rectum set, ktorý sa položí a prilepí 
na umyté operačné pole. 
2. Horná časť rúškovania sa rozkladá smerom k hlave a položí sa na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
3. Dolná časť rúškovania sa rozkladá smerom k nohám, v rozkroku sa prilepí na 
perianálnu oblasť a rozkladá sa  postupne na obidve dolné končatiny zafixované na  
Schauttových podperách (na gynekologickú polohu). 
 

P13 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu), kábel k ligasure (k harmonickému skalpelu),  odsávaciu hadicu 
lepiacou páskou k rúškovaniu.        
 

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. Zapojí kábel  do ligasure (harmonického skalpela) a zapojí do 
elektrickej siete. Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál 
(gázové rúšky). 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 
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P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov   
   

P17 Priebeh operačného výkonu 

▪ V celkovej anestézii robíme dolnú strednú laparotómiu, predĺženú smerom okolo pupka 
vľavo nahor. K okrajom rany priložíme dve veľké brušné rúšky, ktoré asistenti fixujú  Bac-
khausovymi svorkami na hornom a dolnom póle rany (nie každý operatér  rúšky používa). 

I – Podá skalpel, dve veľké brušné rúšky a asistentom Backhausove svorky. 

P 18 ▪ Asistenti ostrými hákmi roztvárajú incíziu.  Operatér pretína podkožie až na fasciu. Drobné 
krvácanie v podkoží zastavujeme chytaním drobných cievok do chirurgických pinziet (ana-
tomický pinziet), ktoré koagulujeme. Väčšie cievy pretíname medzi dvoma peánmi prepa-
račnými nožnicami a ligujeme. 

I – Operatérovi  podá malú chirurgickú pinzetu a preparačné nožnice, príp. elektrokauter. 
Prvému asistentovi malú chirurgickú pinzetu a ostrý viaczubý hák. Druhému asistentovi ostrý 
hák a malú brušnú rúšku, príp. tampón na kliešťach.  Striedavo podáva krátke zahnuté peány 
a preparačné nožnice, následne voľné ligatúry (vstrebateľný pletený šijací materiál). 

P 19 ▪ Operatér pretína fasciu, odhŕňa svaly a očistí peritoneum. 

I – Operatérovi podá skalpel, asistentom okrúhle háky (tupé háky), následne operatérovi 
tampón na kliešťach a preparačné nožnice. 

P 20 ▪ Peritoneum sa v strede medzi dvoma chirurgickými pinzetami nadvihne a skalpelom nare-
že, nakladáme Mikuliczove kliešte a dostrihneme peritoneum do horného a dolného rohu 
rany, ktoré zachytíme taktiež Mikuliczami. 

I – Podá chirurgickú pinzetu, skalpel, asistentovi chirurgickú pinzetu a postupne dva Mikulic-
ze. Operatérovi ďalej podáva rovné tupo-ostré nožnice (preparačné nožnice) a následne dva 
a dva Mikulicze. 
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P 21 Operatér pristupuje k revízii orgánov dutiny brušnej, odizoluje kľučky tenkého čreva veľkou 
brušnou rúškou smerom nahor, zhodnotí kantonálnu situáciu v oblasti rektosigmy a tumoru 
a vyšetrením zisťuje makroskopickú pozitivitu regionálnych lymfatických uzlín. 

I – Asistentom   podá laparotomický hák a ekartéry na sprístupnenie operovanej oblasti.  
Podá veľkú  teplú rúšku, operatérovi a aj asistentovi dlhú anatomickú pinzetu. 

P 22 ▪ Operatér si za pomoci disektora urobí otvor v mesosigme, tesne pri sigme podvlieka detskú 
spojovaciu hadičku a sigmu liguje (prevencia v masírovania malígnych buniek orálnejšie od 
ligatúry). 

I – Operatérovi  podá disektor a následne detskú spojovaciu hadičku. 

P 23 ▪ Nasleduje preparácia horných ciev rekta (a. rectalis superior a v. rectalis superior) a ich 
ligovanie, pričom centrálnu časť ciev operatér ošetruje opichovou ligatúrou a poisťuje voľ-
nou ligatúrou.  Periférnu časť  voľnými ligatúrami, príp. pri preparácii využíva ligasure  (har-
monický skalpel). 

I – Operatérovi  podá  disektor, dva dlhé zahnuté peány za sebou, preparačné nožnice, ná-
sledne dlhú jemnú chirurgickú pinzetu a opichovú ligatúru (Bozeman, črevná ihla, vstreba-
teľný návlek) a potom dve za sebou nasledujúce voľné vstrebateľné ligatúry,  príp. ligasure 
(harmonický skalpel). 

Asistentovi podá dlhú anatomickú pinzetu, odsávaciu hadicu, príp. tampón na kliešťach. 

P 24 ▪ Kľučku sigmy operatér odtiahne doprava a preruší laterálny avaskulárny list mesosigmy 
vľavo, asistent drží sigmu medzi prstami cez malú rúšku.  To isté sa vykoná aj z pravej strany 
sigmy, pričom sa oblúkovite prerušuje okolo rekta za močový mechúr u muža a za maternicu 
u ženy, tým sa mobilizuje sigma.  Operatér identifikuje ľavý ureter a podvlieka ho  hadičkou, 
ktorú zavesí na krátky zahnutý peán. 

I – Operatérovi  podá okrem dlhých preparačných nožníc aj dlhý násadec na čepeľ ,   dlhú 
jemnú chirurgickú pinzetu a asistentovi malú brušnú rúšku na sigmu, dlhú anatomickú pinze-
tu, na sušenie tampón na kliešťach. Druhému asistentovi priebežne podáva odsávačku,  ha-
dičku a krátky zahnutý peán. 

P 25 ▪ Pokračujeme v preparácii a mobilizácii rekta, buď digitálne alebo pomocou zahnutého di-
sektora, prip. využíva ligasure (harmonický skalpel) postupne sa prerušujú retroväzikálne 
väzy, a tak sa uvoľní rektum od močového mechúra. Krvácanie ošetrujeme koaguláciou ale-
bo ligatúrami. 

I – Podá  následovné inštrumenty: operatérovi – zahnutý disektor, dlhé zahnuté peány, dlhá 
jemná chirurgická pinzeta a dlhé preparačné nožnice príp. ligasure (harmonický skalpel).  
Asistentovi – dlhá anatomická pinzeta, koagulácia, odsávačka,  voľné ligatúry alebo monto-
vané ligatúry (vstrebateľný šijací materiál). 
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P 26 ▪ Operatér si odizolovaním rúškami  pripraví sigmu na transsekciu. Na orálnu časť zakladá 
črevnú svorku a dva držiace stehy zachytené dvoma krátkymi peánmi. Pomocou elektrokau-
tera resekuje sigmu, tampónom na kliešťach namočenom v Betadine dezinfikuje lúmen 
orálnej časti sigmy, aborálny pahýľ sa taktiež ošetrí Betadinom, navlečie sa naň gumová ru-
kavica a fixuje sa pevnou ligatúrou. 

I – Podá  dve veľké teplé brušné rúšky, črevnú svorku, dvakrát za sebou držiace stehy (ihelec 
autofix, črevná ihla, nevstrebateľný šijací materiál) a dva krátke zahnuté peány.  Následne 
podá elektrokauter a dvakrát zvlhčený tampón na kliešťach (Betadine), ďalej podá gumenú 
rukavicu a pevnú voľnú ligatúru (nevstrebateľný šijací materiál). 

P 27 ▪ Pristupujeme ku konštrukcii sigmoidostómie, medzi pupkom a predným tŕňom lopaty bed-
rovej kosti (stred myslenej čiary) operatér exciduje okrúhly kožný terčík o priemere 2.5 až 3 
cm.  Elektokkauterom preparuje podkožie až ku fascii a nakladá na ňu krátke rovné kochre, 
potom inciduje peritoneum, na ktoré nakladá Mikulicze. Cez vzniknutý otvor prevlieka sig-
mu, pričom dáva pozor, aby sa nezrotovala. Asistenti sprístupňujú ranu pomocou appendi-
kálnych hákov. Operatér nakladá jednotlivé stehy: prvá vrstva (stena čreva, peritoneum, 
fascia); druhá vrstva (koža a okraj otvorenej sigmy). Sigmoidostómiu dočasne kryjeme malou 
vlhkou rúškou. Vymenia sa rúšky a rukavice. 

I – Pri   konštrukcii stómie podáva následovné inštrumenty: operatér – krátky rovný kocher 
a skalpel, následne chirurgická pinzeta a elektrokauter. Asistentom – chirurgickú pinzetu 
a tampón na kliešťach, appendikálne háky.  Na fasciu podá rovné kochre a na peritoneum  
Mikulicze (horný a dolný pól). Na obšite stómie podá v obidvoch vrstvách ihelec autofix, 
vstrebateľný šijací materiál, jemnú chirurgickú pinzetu a nožnice. Nakoniec  zvlhčenú malú 
rúšku na prekrytie stómie.  Vymení použité rúšky a rukavice celému operačnému tímu. 

P 28 ▪ Operatér zanára odpreparovanú sigmu a časť rekta do Douglasu a rekonštruuje peritone-
um panvového dna.  Fixuje kľučku sigmoidostómie (prevencia inkarcerácie). 

I – Podá  ihelc Bozeman s črevnou ihlou a pokračovacím vstrebateľným stehom.      To isté 
podá aj na fixáciu kľučky sigmoidostómie. 

P 29 ▪ Panvové dno drénuje  redonovým drénom (laparotomickým drénom) a následne   ho fixu-
je. 

I – Podá pripravený Redonov drén na redonovej ihle (laparotomický drén), následne  ihelec 
autofix s kožnou ihlou a nevstrebateľným šijacím materiálom,  asistentovi  nožnice. 
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P 30 ▪  Operatér robí rekonštrukciu operačného prístupu, a to: peritoneum s fasciou v jednej vrst-
ve, ďalej podkožie  a nakoniec koža. 
 
I – V spolupráci s CS prerátajú počet rúšok a inštrumentov, ich súhlasný počet nahlási in-
štrumentárka operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie.   
      
I – Podá  steh na uzavretie peritonea spolu s fasciou – ihelec autofix, vstrebateľný šijací ma-
teriál, chirurgickú pinzetu, asistentovi  nožnice, druhému asistentovi okrúhle háky. Na suturu 
podkožia ihelec, podkožná ihla a návlek so vstrebateľným šijacím materiálom, na kožu ne-
vstrebateľný šijací materiál, príp. kožný stapler. Ranu dočasne prekryjeme gázovými rúška-
mi. 
 

P 31 I – Po  ukončení abdominálnej fázy inštrumentárka odovzdá inštrumentačný stolík CS,  na-
vlečie si nový pár rukavíc a prisunie si inštrumentačný stolík č. 2. 
Inštrumentárka prezlečie rukavice operatérovi aj asistentom. 
CS – Prevezme  použité inštrumentárium a odsunie  ho do miestnosti určenej          na dezin-
fekciu inštrumentária. Otvorí lukasteriky so sterilnými rukavicami a podáva ich inštrumen-
tárke. 
Ak sa abdominálna fáza operácie robila u pacienta/klienta  v polohe na chrbte, potom sa 
uloží do gynekologickej polohy, umyje sa operačné pole a rúškuje sa sterilným operačným 
rúškovaním. 

P 32 I – Prisunie  si stolíky k perineálnej fáze operácie. 
CS – Pomáha  pri premiestnení pomôcok podľa nového postavenia  operačného tímu. 
 

P 33 ▪ Operatér odstráni rúšku  z oblasti perinea, vykoná uzáver análneho otvoru niekoľkými kož-
nými stehmi. 
I – Podá   chirurgickú pinzetu, ihelec a kožné stehy (nevstrebateľný šijací materiál). 
  

P 34 ▪ Operatér vykoná cirkulárny rez kože a podkožia, pokračuje striedavo tupou a ostrou prepa-
ráciou presakrálneho priestoru. 
I – Podá  skalpel, preparačné nožnice.  Asistentovi chirurgickú pinzetu, tampón         na klieš-
ťach, druhému asistentovi Langenbeckove háky, príp. úzke ekartery. 
 

P 35 ▪ Operatér preruší levátory (zdvíhače) konečníka,  takto uvoľnený konečník vyluxuje spolu 
s priľahlou časťou rektosigmy (zabalenej v rukavici) navonok z rany. Resekát ukladá do ná-
doby na to určenej. 
I – Podá chirurgickú pinzetu a elektrokauter. Asistentovi tampón na kliešťach. 
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P 36 ▪ Operatér reviduje zvyškovú dutinu a kontroluje hemostázu. Do rany zakladá veľkú teplú 
rúšku, väčšie krvácanie ošetruje opichovou ligatúrou. 
I – Inštrumentárka  podá veľkú teplú rúšku, prípadne opichovú ligatúru (ihelec, črevná ihla, 
vstrebateľný šijací) a chirurgickú pinzetu. Asistentovi tampón na kliešťach a preparačné nož-
nice. 
 
I – V  spolupráci s CS skontrolujú počet použitých gázových rúšok a inštrumentov. 
I – Nahlási aktuálny  stav operatérovi. 
CS – Urobí písomný záznam do dokumentácie. 

P 37 ▪ Operatér po dôkladnej hemostáze zavádza Redonov drén (laparotomický drén) a následne 
ho fixuje. 
I – Podá  pripravený Redonov drén na redonovej ihle (laparotomický drén) a  následne podá 
chirurgickú pinzetu a ihelec s kožným stehom (nevstrebateľný šijací materiál), asistentovi  
nožnice. 

P 38 ▪ Operatér suturuje perianálnu ranu (zvierače a podkožie), uzatvára ju suturou kože. 
I – Podá  najprv ihelec s črevnou ihlou a so vstrebateľným návlekom, na kožu podáva ihelec 
a nevstrebateľný šijací materiál s kožnou ihlou, asistentovi podá nožnice. 

P 39 I – Zvlhčenou  brušnou rúškou ošetrí najprv laparotomickú ranu, následne ju pretrie tampó-
nom namočenom v dezinfekčnom roztoku a ranu prekryje sterilným krytím, ktorú následne 
prifixuje CS. Ten istý postup zopakuje aj pri ošetrení operačnej rany   v perineálnej oblasti. 

P 40 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky            a ulo-
žení na pôvodné miesto. 
 

P41 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P42 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces  v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P43 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného výkonu vykoná 
upratovanie. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P44 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

 KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
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V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 

 

V4 
Sety a ostatné pomôcky inštrumentária k operačnému výkonu sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 

V8 Operačné  rany sú  vydenzifikované a  sterilne prekryté. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri amputácii rekta podľa Milesa 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné     
aj nesterilné), prístroje             
a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E

 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety inštru-
mentária k operačnému 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2

Skontrolovala CS osobné 
údaje a predoperačnú prí-
pravu p/k a overila prítom-
nosť/neprítomnosť alergie      
na dezinfekčné roztoky a lie-
ky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b
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(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Inštrumentárka vykonala  chi-
rurgickú dezinfekcia rúk          
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandar-
du?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a ná-
sledne postupovala inštru- 
mentárka správne pri rúškova-
ní inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený k operačnému výkonu bol
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dá-
tumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P8

CS urobila písomný záznam    
do dokumentácie o počte pri-
pravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom, 
ktorý jej nahlásila inštrumen-
tárka?

  Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9

Postupovala CS  pri nalievaní 
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spotreb-
ný materiál v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P11

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov                 
do sterilných operačných 
plášťov?                  

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1 b 0 b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA) v 
spolupráci s CS   prístrojovú 
techniku  a správne nastavil 
operačné lampy? Skontrolova-
la inštrumentárka funkčnosť 
elektrokoagulácie a odsávač-
ky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P15 

CS vyplnila všetku potrebnú 
dokumentácii? Sledovala  CS 
operačný výkon  a bez vyzva-
nia inštrumentárke dopĺňala 
potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka  
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-39

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P39?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 23b 0b

P40

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady pri 
manipulácii s použitým ope-
račným  rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA),
počas činnosti

1b 0b

P41

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sestry

počas činnosti
1b 0b

P42-43

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  ochranu 
bezpečnosti práce?

počas činnosti      

P44

Sestra  nachystala operačnú 
sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas operačného

výkonu 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštru-
mentovala  pri operácií a do-
držiavala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?
Po ukončení obidvoch fáz 
oprácie bola táto skutočnosť 
nahlásená operatérovi 
inštrumentárkou a následne 
písomne zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestry
1b 0b

V8 Operačné  rany boli vydezin-
fikované a  sterilne prekryté?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
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V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k 
bezpečne do starostlivosti 
sestre operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),
sestry pri činnosti

   
   1b    0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium       
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)

   
2b 0b

V13

Bola operačná sála pripravená
do pohotovosti, príp. na ďalšiu
operáciu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  61 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  60 – 59 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 58 bodov 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a  
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou oleckranu ulny indikovaný na 
operačný výkon 

Dátum kontroly: najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Sanitár/ka    
• Rádiologický technik 
                                      

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
• tampónové kliešte so zámkom 
• svorky Backhaus 
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• násadec na čepeľ   
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• pinzety chirurgické malé 
• pinzety chirurgické stredné 
• pinzety anatomické malé 
• pinzety anatomické stredné 
• pinzety anatomické veľké 
• štvorzubé háky tupé 
• háky okienkové 
• Langebeckove háky 
• peány stredné zahnuté – inteligent 
• peány malé 
• peány moskito 
• Kocherove kliešte malé 
• Mikuliczove kliešte 
• ihelce autofix 
• Redonova ihla 
• nádoby sa fyziologický roztok 
• nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa 
• nádoba na dezinfekčný roztok na výplach 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
- kožné 
 - polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 

        
Kostné inštrumentárium: 
 

• raspatórium rôznej veľkostí 
• úzke elevatórium (Hohmann) 
• exkochleačné lyžice rôznej veľkosti 
• Volkmannove háky ostré jednozubé 
• Luerove kliešte 
• kliešte na drôt ploché 
• klište na drôt strihacie 
• kliešte na drôt kombinované 
• autofixačné repozičné kliešte malé 
• Kirschnerove drôty rôznej hrúbky 
• viazací (serklážny) drôt na osteosyntézu 

• chirurgické kladivo 
• dotĺkač 
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Jednorázové rúškovanie 
 
• set chirurgický univerzálny: 

• rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
• rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2kusy 
• návlek na základný inštrumentačný stolík   
• lepiaca páska, utierky 
 

• alebo set pre chirurgiu ruky 
• končatinový návlek 

 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové 
• návlek na inštrumentačný stolík 
• operačné plášte 
• set na RTG – rameno  + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletenný šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný monofilný  šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväzy hydrofilné, mäkká vata 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
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• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
 
Ochranný pracovný odev  pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky k                 
polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo nastaviteľný)   
so sklenenou pracovnou doskou 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• horúcovzdušný sterilizátor, autokláv 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• sadrové obväzy 
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• obväzový materiál na podloženie sadry 
• hydrofilové obväzy 
• stulpa 
• nádoba s vodou 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 

  

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov k osteosyntéze, potrebný sterilný materiál a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo     k operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra  v „pacienskom“ priepuste prevezme od sestry a 
sanitára/ky (ZA) z operačného oddelenia  p/k, skontroluje identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa hygienickú  prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie 
bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k sa 
presunie na transportný vozík, prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa transportuje na 
operačnú sálu.    
 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť, vonkajšiu stranu stehna)  a upevní oddeľovací rám pre anestéziológa na 
operačný stôl. Rádiologický technik nachystá RTG prístroj a skontroluje jeho funkčnosť. 
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P4 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). Po dezinfekčnom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 

 
P 5 

CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice s lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé a samolepiace a návleky na inštrumentačné stolíky. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  ruškuje pomocný  a základný 
inštrumentačný stolík a  stolík – ideál so sklenenou pracovnou doskou. 
 

P7 CS – otvorí  základné inštrumentárium,  kostné inštrumentárium, skrutky uložené                    
v (sterilizačnom kontajneri, lukasteriku, sterilizátori), vŕtací systém   a pokračuje  v otváraní a 
podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite  a exspiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. Na 
sterilizačných kontajneroch kontroluje indikátory sterility. 

P8 I –  Vyberie si základné sito inštrumentov, kostné inštrumenty, skrutky  a položí ich na 
pomocný  inštrumentačný  stolík. Skontroluje ich počet a funkčnosť. Postupne 
si preberá od CS  všetky ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový mate-
riál, vŕtací systém, koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné). Na základný inštrumentačný  
stolík si nachystá základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Ostatné nechá uložené  na 
site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje rúškou. Na pomocný stolík si pripraví 
aj potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice pre operatéra a asis-
tenta. Podľa potreby si zarúškuje druhý inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumentárium, 
aby mala všetko prehľadne rozložené a pohotovo vedela pripraviť a podať potrebné inštru-
mentárium. 
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok malých a veľkých, ktorých počet 
musí súhlasiť pred začatím  a pred ukončením operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie (evidencia rúšok u operovaných 
pacientov). 
 
Inštrumenty, ktoré sa skladajú z viacerých častí a zostavy inštrumentária, ktoré  je potrebné 
skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
Poskladá si vŕtací systém. I – v spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za 
aseptických podmienok nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú 
inštrumentárka vybrala so setu a drží v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu do púzdra. 
I – puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. 
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P9 CS – do  nádoby naleje antiseptický roztok  na dezinfekciu operačného poľa,  do druhej 
nádoby dezinfekčný roztok na výplach a do ďalšej nádoby fyziologický roztok na výplach 
operačnej rany. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 
Sanitár/ka (ZA) pridržiava hornú končatinu pri dezinfekcii predlaktia. 
 
Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží tampónové 
kliešte  a nádobu. 
CS – prevezme použitú nádobu a tampónové kliešte, odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa 
na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do nerezovej nádoby na 
stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky sú evidované v evidencii 
rúšok u operovaných pacientov. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 
 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka navlečú na končatinu sterilný končatinový návlek a 
zarúškujú operačné pole sterilným operačným rúškovaním. Operovaná končatina je v polohe 
rozpaženia a položená na stolíku ideál so sklenenou pracovnou doskou alebo sa zohnutá v 
lakti  a položí sa na p/k. 
 
Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 
 
CS – Asistuje inštrumentárke pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 

P13 I – Prisunie  si stolíky k operačnému stolu a postaví sa oproti operatérovi tak,  aby mala 
voľný prístup k jeho pravej ruke. Nachystá aktívnu koagulačnú elektródu  odsávací set, ktorý  
prifixuje k rúškovaniu. Pripraví si vŕtací systém. 
 

P14 CS – V spolupráci so sanitárom/kou (ZA)  zapne a upraví polohu operačných lámp, zapne 
elektrokoagulačný systém, zapojí odsávačku a elektrický varič.  Ponapája káble na 
uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti   práce. 
Prisunie nádobu  na stojane na použitý spotrebný materiál tak, aby ma inštrumentárka k nej 
dobrý prístup. 
CS – V spolupráci s inštrumentárkou skontrolujú funkčnosť používanej prístrojovej  techniky. 
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P15 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní 
pokyny operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P17 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní kože podá 
operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania z podkožia. 
Potom podá  operatérovi moskito na šetrné preparovanie ďalších vrstiev a preparačné 
nožnice na preťatie fascie. Asistentovi podá tupé háky na sprístupnenie v operačnom poli a 
operatérovi raspatórium na odsunutie periostu.    
 

P 18 2. Repozícia zlomeniny 
 
CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Pomáha  pri odsávaní v operačnej rane, operatérovi podáva jednozubý hák, ktorým pod 
kontrolou RTG prístroja zreponuje zlomeninu. 
 

P19 3. Založenie osteosyntézy 
 

I – Pripraví si vŕtací systém a založí  do vŕtačky  potrebný K – drôt, ktorým operatér     v distálnej 
časti humeru urobí prístup pre serklážny drôt. 

2.  
I – Podá   operatérovi serklážny drôt a peán na jeho prevlečenie a následne vŕtačku s K – 

drôtom, ktorý zavŕta cez olekranum ulny až do humeru. Postup opakuje            a nakoniec 
cerklážnym drôtom spraví okolo K – drôtov  slučku, ktorú pomocou kombinovaných kliešti 
dotiahne, čím dosiahne zreponovanie zlomeniny 

Operatér pod kontrolou RTG prístroja skontroluje správnosť naloženia ťahovej serkláže. 
I – Podá  operatérovi  kombinované kliešte, štiepacie kliešte, dotĺkač a kladivo         na konečnú 

úpravu K – drôtov  a serklážneho drôtu. 
  Po konečnej RTG kontrole podá operatérovi pripravený dezinfekčný roztok                     a   a 
následne fyziologický roztok na  na výplach operačnej rany. 
3.  
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P20 4. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I – V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok a nástrojov  a  
stav nahlási operatérovi. CS urobí písomný záznam.   

I – Asistentovi  podá Redonov drén, ihelec  s nachystaným stehom, chirurgickú pinzetu a nožnice    
na prišitie  drénu. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu zatiaľ bez spustenia funkcie. 
Operatérovi podá atraumatický vstrebateľný steh  a chirurgickú pinzetu    na zošitie svalu, 
nevstrebateľné vlákno s chirurgickou ihlou  na fasciu a vstrebateľné vlákno s chirurgickou 
ihlou na  podkožie a nevstrebateľné monofilné vlákno  na zošitie kože. Spustí funkciu 
Redonovho drénu. 

2.  

P21 I – Operačnú ranu umyje s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným 
roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P22 CS – Nachystá  sadrový obväz, stulpu a mäkkú vatu  na podloženie sadry. 
CS – V  spolupráci s asistentom naložia vysokú operačnú sadru. 
 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická 
sestra pacienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA), ktorá v spolupráci s CS vykonáva 
starostlivosť o použité inštrumenty podľa zásad výkonu dezinfekcie, kontroluje nástroje 
podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport do centrálnej sterilizácie alebo 
sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva operačná sestra. 
Počas ÚPS všetky tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P25 Upratovačky v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. 
 

P26 Operačné  sestry a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické 
podmienky. 
 

V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
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V4 Sety kostného inštrumentária sú kompletne pripravené. 
 

V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových rušok a použitých nástrojov. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. Operačná sadra  na operovanú hornú 
končatinu  je naložená správne. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta je zachovaná. 

V10 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 
 

V11 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri ťahovej serkláži lakťa

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále na 
operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály.

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry všetky pot-
rebné sterilné sety inštrumen-
tária (základné, kostné), rúško-
vania, vŕtací systém a iné pot-
rebné sterilné a nesterilné po-
môcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P2 

Skontrolovala cirkulujúca sestra
osobné údaje a predoperačnú 
prípravu u p/k?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixoval
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Obliekla si inštrumentárka RTG 
ochranné pomôcky a vykonala  
chirurgickú dezinfekcia rúk        
pred operačným výkonom pod-
ľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa       
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní ste-
rilného rúškovania a následne 
postupovala inštrumentárka 
správne pri ruškovaní sterilných
stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol     
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dá-
tumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka zása-
dy asepsy pri príprave sterilné-
ho inštrumentária? Poskladala 
si inštrumentárka zostavy in-
štrumentária (vŕtací systém)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Postupovala  cirkulujúca sestra 
pri nalievaní  sterilných roztokov
správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10 Odložila  CS  použité  gázové
rúšky do nerezovej nádoby     
na  použitý  spotrebný  materiál
v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P11

Postupovali sestry správne        
pri obliekaní lekárov                   
do operačných plášťov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1 b 0 b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?                                 
Dodržala inštrumentárka zása-
dy sterility pri ruškovaní operač-
ného poľa a pri navliekaní steril-
ných   návlekov na  RTG prí-
stroj?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
v spolupráci s CS   prístrojovú 
techniku a správne nastavil 
operačné lampy?                       
Skontrolovali funkčnosť elektro-
koagulácie a odsávačky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P15

Cirkulujúca sestra vyplnila všet-
ku potrebnú dokumentácii a po-
čas celej operácie bola k dis-
pozícii členom operačného 
tímu?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16-21

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu        
v bodoch P16-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 6b 0b

P22

Pripravila CS  operačnú sadru? Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P23

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala pacienta/kli-
enta   do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia (poope-
račnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P24-26

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  zásady 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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ochrany bezpečnosti práce? 

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačnéhých stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Sú sety kostného inštrumentária
kompletne pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí prístrojovej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne sle-
dovala  priebeh operačnéh
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia-
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne,  
súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok          
a  použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlásená 
operatérovi a písomne zazna-
menená?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8

Dodržala I – správny postup    
pri ošetrení operačnej rany        
a následne CS  pri naložení 
operačnej sadry?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím zá-
sady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V10

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra p/k 
bezpečne do starostlivosti 
sestre operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

   1b   0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti     
o použité inštrumentárium          
a zásady výkonu upratovania    
po operačnom výkone?             

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)

Pozorovanie
pri činnosti  

 2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená  
k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   43 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  42 – 41 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu    40 bodov

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient s diagnózou – subdurálny hematóm, 
indikovaný na operačný výkon 
 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistent) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Sanitár/ka                                  

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
• násadec na čepeľ č. 3 
• násadec na čepeľ č. 4 
• nožnice preparačné 
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• neurochirurgické nožnice 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety 
• anatomické jemné pinzety 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• Mikuliczove kliešte 
• háky tupé krátke 
• háky okienkové 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• ihelce – autofix 

• chirurgické ihly: 
- kožné, polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 

• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
 
Kostné inštrumentárium: 
• raspatórium malé 

• rozvierač ran 
• exkochleačné lyžice rôznej veľkosti 
• Luerove kliešte 
• kolovrat 
• trepanačné frézy č.10, č.11, č.12 
• háčik na duru 
• vŕtací systém elektrický alebo pneumatický 
 

Jednorázové rúškovanie 
 
Kranio set: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška pre kraniotomiu OP otvor s incíznou fóliou, integrovaný 
záchytný sáčok so zosilením                     s integrovanou fixáciou hadíc 
▪ lepiaca páska, utierky 
 

▪ operačne plášte 
▪ rúšky dvojvrstvové 
▪ rúšky dvojvrstvové samolepiace 
▪ návlek na inštrumentačný stolík 

 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál 
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• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malý (gázová rúška malá) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväzy hydrofilné 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel, koagulačné ihly 
• kábel na bipolárnu koaguláciu, bipolárna pinzeta 
• odsávacia súprava 
• hadičky pre novorodenca (odsávacie katétre č. 10) 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
• Antibiotiká, Horsleyho vosk, Hemostiptiká 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím: 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, , 
pomôcky na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
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vŕtaciemu systému 
• nabíjacia stanica k elektrickému vŕtaciemu systému 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• ideál – stolík výškovo nastaviteľný (nad hlavu p/k) 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• hydrofilové obväzy, pruban 
• preväzové nožnice, leukoplast, emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 

Š4 Dokumentá 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále, nachystajú set 
inštrumentária k trepanácii, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, prístrojovú 
techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA) alebo CS skontroluje 
identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné 
roztoky a lieky. 
Pacient/klient sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre p/k, vlasy sa 
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pokryjú jednorazovou čiapkou a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť, vonkajšiu stranu stehna). Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s operatérom 
napolohuje a prifixuje hlavu p/k k operačnému stolu. 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí  lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí kranio set  sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie rúšky, 
návlek na inštrumentačný stolík. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík. 

P7 CS – Postupne otvára  inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, lukasteriku 
alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, koagulačný kábel, kábel s pinzetou 
na bipolárnu koaguláciu, súpravu na odsávanie, vŕtací systém a iné potrebné sterilné 
pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením sterilných setov kontroluje indikátory sterility na sterilných 
lukasterikoch a sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na 
ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky 
štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje 
aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných kontajneroch a lukasterikových sitách 
inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu 
inštrumentária indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do 
príslušnej dokumentácie. 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty, šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky, rozloží ich  prehľadne a systematicky  na zarúškovaný základný a  
pomocný inštrumentačný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Poskladá  si 
vŕtací systém. Dodržiava zásady asepsy.    
  
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok, ktorých počet musí súhlasiť pred začatím  
a pred ukončením operačného výkonu.   
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie. 
 
I – Navlečie sterilný jednorazový návlek na výškovo nastaviteľný stolík, ktorý sa zasunie nad 
hlavu p/k. 

P9 CS – naleje  do nádob fyziologický  roztok na irigáciu a dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a výplach operačnej rany. 
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P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti. Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto gázové 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 
 

Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
I – Prisunie  zarúškovaný stolík nad hlavu pacienta/klienta. 
I – Navlečie chirurgom druhé páry rukavíc. 
 

P13 I –  S inštrumentačným  stolíkom sa postaví  tak, aby mala dobrý prístup k pravej ruke 
operatéra. Na stolík nad hlavou p/k rozloží koagulačný kábel (aktívnu elektródu), bipolárny 
kábel s pinzetou, odsávaciu hadicu, vŕtací systém a všetko fixuje lepiacou páskou k 
rúškovaniu.      

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy, aj bipolárny kábel do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja 
k nohe inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete 
a nastaví stôl do požadovanej polohy. Ak sa používa pneumatický vŕtací systém zapojí kábel 
vŕtačky do prípojky k oceľovej fľaši sa stlačeným vzduchom. Na prístrojoch nastaví 
požadované hodnoty. Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál 
(gázové rúšky). 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany a 
bezpečnosti práce. 
 

P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
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P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     
 

P17 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa – trepanácia  lebky 
 
I – Podá  operatérovi násadec na čepeľ č. 4  a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní 
kože podá operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania 
z podkožia.  Asistentovi podá ostré háky a operatérovi raspatórium  na obnaženie kosti. 
I – Podá operatérovi rozvierač rany a následne kolovrat s trepanačnými frézami postupne od 
č. 10 po č. 13 (alebo vŕtací systém s násadcom na trepanáciu lebky).  Po navŕtaní mu podá 
exkochleačnú lyžičku na odstránenie zvyškov kosti na povrchu obalov mozgu, Luerove 
kliešte na prípadné zväčšenie otvoru, striekačku s fyziologickým roztokom na výplach a 
Horsleyho vosk na zastavenie krvácania z kosti,  ktorý pred tým sformovala do malých guliek. 

P18 2. Výplach subdurálneho priestoru 
CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Podá  operatérovi násadec na čepeľ č. 3 a háčik na duru a následne neurochirurgické 
nožnice na zväčšenie otvoru tvrdej mozgovej pleny. 
I – Pomáha  pri odsávaní v operačnej rane. Zároveň podá operatérovi hadičku pre 
novorodenca (tenký odsávací katéter) a jemnú chirurgickú pinzetu, ktorou zavedie hadičku 
(tenký odsávací katéter) do  subdurálneho priestoru. 
I – Opakovane podáva operatérovi striekačku s fyziologickým roztokom. Po napojení na 
hadičku  (tenký odsávací katéter) vyplachuje subdurálny priestor. Vypláchnuté koagulá 
asistent priebežne odsáva odsávacou súpravou. 

P19 3. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
I – Pred uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou. Rana sa uzatvára až po zistení súhlasného počtu a na-
hlási sa  operatérovi. 
CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  urobí písomný záznam.   
I – Po zrevidovaní operačnej rany  operatérovi podá atraumatický nevstrebateľný steh a  
jemnú chirurgickú pinzetu na zošitie dury, atraumatický vstrebateľný steh na zošitie 
 podkožia a nevstrebateľné monofilné vlákno na zošitie kože. 

P20 I – Umyje  ranu fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Sterilne ranu prekryje. 

P21 CS – Operačné krytie prifixuje a naloží pruban na hlavu pacienta/klienta. 
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P22 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky   a uložení na 
pôvodné miesto. 

P23 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   

P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA), ktorá vykonáva starostlivosť o použité 
inštrumenty podľa zásad výkonu dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží ich 
na sito a zabezpečí transport do centrálnej sterilizácie. Sterilizačný proces v operačnej sále 
vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
 

P25 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu vykonáva 
upratovanie. 

P26 Operačné  sestry v spolupráci so  sanitárkou/om (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu 
operačnému výkonu. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní základného, pomocného 
inštrumentačného stolíka a  výškovo nastaviteľného stolíka. 

 

V4 
Sety  základného a kostného inštrumentária  sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 Sanitár/ka (ZA) po skončení operácie vykonáva starostlivosť o  použité nástroje 
podľa zásad výkonu dezinfekcie. 

V11 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operácie vykonáva upratova-
nie. 

V12 Operačná sála sa nachystá k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri trepanácii lebky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné     
aj nesterilné), prístroje             
a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky 
potrebné sterilné sety inštru-
mentária k operačnému vý-
konu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2

Skontrolovala CS osobné 
údaje a predoperačnú príp-
ravu p/k   a overila prítom-
nosť/neprítomnosť alergie na 
dezinfekčné roztoky a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

P3 Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  pri- 
fixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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počas činnosti

P4

I – vykonala chirurgickú dezin-
fekcia rúk pred operačným vý-
konom podľa predpísaného 
štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a  pri navliekaní 
sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a ná-
sledne postupovala inštru- 
mentárka správne pri rúškova-
ní inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu 
bol  v  neporušenom obale, 
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility

1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka 
zásady  sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P9

Dodržala CS správny postup 
pri  nalievaní  sterilných roz-
tokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b

P11

Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov                
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operač-
ného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)        
s  CS  prístrojovú techniku      
a správne nastavil operačné 
lampy?                                     
Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie    
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)

a sestry
počas činnosti

1b 0b

P15 

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentá-
ciu a pozorne sledovala ope-
račný výkon  a bez vyzvania 
inštrumentárke dopĺňala po-
trebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-21

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 5b 0b

P22

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady    
pri manipulácii s použitým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P23

Anestéziologická sestra bez-
pečne odovzdala p/k do sta-
rostlivosti sestre operačného 
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P24-25

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady vý-
konu upratovania, zásady vý-
konu dezinfekcie a  ochranu 
bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P26

Nachystali operačné sestry     
v spolupráci s sanitárom/kou 
(ZA) operačnú sálu  k ďal-
šiemu operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštru-
mentovala  pri operácií a 
dodržiavala základne zásady 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred          
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná cirkulujúcou 
sestrou?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V8

Operačná  rana bola vydezin-
fikovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10-11

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium       
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitára/ku(ZA)

   
2b 0b

V12

Bola operačná sála pripravená
do pohotovosti, príp. na ďalšiu
operáciu?

Kontrola prostredia   1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  42 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu   41 – 40 bodov                                         
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  39 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: 

 
Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky  k operačnému výkonu 

• Pripraviť  nesterilné pomôcky, materiál a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a rukavice, čiapku a masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Chirurgovia (operatér a asistenti) 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent   (ZA) 
• Sanitár/ka                                  

Š2 Prostredie: Operačná sála septická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
• násadec na čepeľ č. 4 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé 
• chirurgické pinzety stredné 
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• anatomické pinzety malé 
• anatomické pinzety stredné 
• podávková hrubá anatomická pinzeta 
• peány moskito zahnuté, rovné 
• peány malé zahnuté, rovné 
• peány stredné (inteligent) 
• peány veľké zahnuté, rovné 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte malé 
• Kocherove kliešte veľké 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhausove svorky 
• ihelce – autofix 
• štvorzubé háky, šesťzubé háky   
• apendikálne háky 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
- kožné, polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 

• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
• Redonava ihla 
 
Kostné inštrumentárium: 
 
• raspatória 

• exkochleačné lyžičky 
• Luerove kliešte, Listonove kliešte 
• rámová amputačná pílka 
• kostný pilník (rašpľa) 
• Gigliho pílka 
• držiaky na Gigliho pílku 
• jednozubé kostné háky 
• amputačný nôž 
 

 Jednorázové rúškovanie: 

• set chirurgický univerzálny: 

▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 

▪ návlek na  základný inštrumentačný stolík 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 75x90 cm – 2 kusy 

▪ rúška samolepiaca dvojvrstvová 150x240 cm – 2 kusy 

▪ lepiaca páska, utierky 

 

• návlek na dolnú končatinu 
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• rúšky samolepiace dvojvrstvové 
• rúšky dvojvrstvové 
• operačný plášť pre inštrumentárku 
• operačné plášte pre chirurgov 
         
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• elastické obväzy 
• hydrofilové obväzy 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• čepele 
• operačné rukavice  pre inštrumentárku 
• operačné rukavice  pre chirurgov 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel, koagulačné  ihly 
• odsávacia súprava 
• laparotomický drén 
• zberný sáčok 
• Redonov drén a redonová súprava 
• jednorázové striekačky a ihly 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
• Antibiotiká, Horsleyho vosk, Hemostiptiká 
• Mesocain injekcie 
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Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuj sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku,  
pomôcky na polohovanie, oddeľovací rám pre anestéziológa) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• hydrofilové obväzy, pruban 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorázové 
• nepriehľadné vrecia na amputát 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
 

Š4 Dokumentá 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia sterilizácie 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44   
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú sa do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi, nasadia si čiapku a masku.   
Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále, nachystajú set 
inštrumentária k operačnému výkonu a potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú 
potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k  operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Sanitár/ka (ZA alebo  CS skontroluje 
identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a skontroluje správne naloženie bandáže dolných  končatín. Sestra overí alergiu  na 
dezinfekčné roztoky a lieky. 
Pacient/klient sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa 
pokryjú jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa 
transportuje na operačnú sálu.    

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl do požadovanej polohy,  pripevní neutrálnu 
elektródu na rameno (gluteálnu oblasť). 

P4 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí  lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí set  sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie rúšky. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný 
inštrumentačný stolík. 

P7 CS – Postupne otvára sterilné inštrumentárium uložené  (v sterilizačnom kontajneri, set 
inštrumentária v lukasteriku alebo v sterilizátori),  šijací materiál, obväzový materiál, 
koagulačný kábel, súpravu na odsávanie a iné potrebné sterilné pomôcky. 
 
CS – Pred  otvorením sterilných setov kontroluje indikátory sterility na sterilných 
lukasterikoch a sterilizačných kontajneroch. Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na 
ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky 
štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje 
aj evidenciu činnosti sterilizátora.                     V sterilizačných kontajneroch a lukasterikových 
sitách inštrumentária  sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu 
inštrumentária indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS, aby ho mohla nalepiť do 
príslušnej dokumentácie. 
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P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné  inštrumenty, šijací materiál, obväzový materiál a iné 
potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich  prehľadne a systematicky  na zarúškovaný základný 
a  pomocný inštrumentačný stolík. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Dodržiava 
zásady asepsy.     
 
I a CS spoločne prepočítajú počet gázových  rúšok, ktorých počet musí súhlasiť pred začatím  
a pred ukončením operačného výkonu.   
CS – Počet gázových rúšok zapíše do dokumentácie. 

P9 CS – Naleje  do nádob fyziologický  roztok na irigáciu a dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a výplach operačnej rany. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami na 
umývanie operačného poľa. 
 
Sanitár/ka (ZA) nadvihne  dolnú končatinu nad operačný stôl, aby operatér mohol dôkladne 
umývať operačné pole. Dolná končatina sa umýva cirkulárne. 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej 
misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Po umytí operačného poľa odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej 
miestnosti. Ak sa na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do 
nerezovej nádoby na stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto gázové 
rúšky sú evidované v evidencii rúšok u operovaných pacientov. 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a  asistentom 
sterilné operačné plášte. 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 
 

Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka podá  podkladovú dvojvrstvovú kryciu rúšku, ktorá sa rozloží                  
pod operovanú dolnú končatinu a zakryje sa ňou neoperovaná dolnú končatina  
pacienta/klienta. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na dolnú končatinu navlečú končatinový návlek, 
ktorý zafixujú od palca smerom ku kolenu elastickým obväzom a pod kolenom s lepiacou 
páskou. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku pod operovanú končatinu. 
Jednú rúšku naložia cirkulárne nad horný pol operačného poľa operovanej končatiny. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia  vodorovne samolepiacu veľkú rúšku  nad 
horný pól operačného poľa. Rozložia ju smerom k hlave p/k na oddeľovací rám pre 
anestéziu. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka bočnými samolepiacimi rúškami doruškujú 
operačné pole. 
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P13 I –  S inštrumentačným  stolíkom sa postaví  tak, aby mala dobrý prístup k pravej ruke 
operatéra. Rozloží koagulačný kábel (aktívnu elektródu),odsávaciu hadicu a  fixuje lepiacou 
páskou k rúškovaniu.  
     

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. Skontroluje funkčnosť prístrojov a nastaví požadované hodnoty. 
Prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál (gázové rúšky). 
Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava zásady ochrany    a 
bezpečnosti práce. 

P15 CS – Vypíše  všetku potrebnú dokumentáciu  (dokumentáciu o spotrebe špeciálneho 
materiálu, evidenciu gázových rúšok  u operovaného pacienta/klienta a iné). Sleduje priebeh 
operačného výkonu a dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P16 I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov     

P17 Priebeh operačného výkonu: 
 
I – Operatérovi podá skalpel, ktorým urobí kožný rez. Vytvoria sa dva kožné laloky, resp. 
kožnofasciálne laloky – ventrálny a dorzálny. Operatérovi podá  chirurgickú pinzetu 
a preparačné nožnice, podľa potreby koaguláciu. Asistentovi chirurgickú pinzetu a  malú 
gázovú rúšku (alebo tampón založený v tampónových kliešťach).  Asistentovi podá  ostré 
háky, ktorými roztvára incíziu. Operatér pretína podkožie     až na fasciu. Krvácanie v podkoží 
zastavuje chytaním cievok anatomickou pinzetou  (alebo chirurgickou pinzetou), ktoré 
koaguluje. Väčšie cievy pretína medzi dvoma peánmi  preparačnými nožnicami a liguje. 
Inštrumentárka striedavo  podáva zahnuté peány,  preparačné nožnice a následne voľné 
ligatúry (vstrebateľný, nevstrebateľný šijací materiál). 

P18 I – Operatérovi podá chirurgickú pinzetu, preparačné nožnice, podľa potreby  krátky zahnutý 
peán, na ošetrenie ciev opichovú ligatúru (nevstrebateľný pletený šijací materiál) a na pre-
rušenie nervu skalpel. Laloky sa odpreparujú, proximálne a cirkulárne sa pretne svalstvo. 
Hlavný nervový a cievny zväzok sa vypreparuje. Osobitne sa izolujú a podviažu (nevstreba-
teľným pleteným šijacím materiálom) véna s artériou.  Nerv sa po vytiahne, podviaže (ne-
vstrebateľným pleteným šijacím materiálom) a naostro sa pretne skalpelom a do perineuria 
sa instiluje 1% Mesocain. Asistentovi podá veľkú teplú gázovú rúšku. Operatérovi podáva 
raspatórium, následne longetu spolu so zahnutým veľkým peánom. Operatér raspatóriom 
očistí okosticu,  kosť podvlečie longetou. Následne mu podá rámovú amputačnú  pílku (Gigl-
liho pílku s držiakmi), ktorou prereže kosť. Amputát operatér v spolupráci s inštrumentárkou 
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za sterilných podmienok vloží do pripraveného nepriehľadného vreca a  CS ho odoberie        
a odnesie mimo operačnej sály do čistiacej miestnosti. Zabezpečí transport do spaľovne. 

P19 I – Operatérovi podá kostný pilník (rašpľu), následne exkochleačnú lyžičku a striekačku 
s fyziologickým roztokom. Kosť opracuje kostým pilníkom (rašpľou) a dreňovú dutinu vyčistí 
pomocou exkochleačnej lyžičky a  vypláchne ju fyziologickým roztokom. Operatér vykoná 
dôslednú hemostázu a vypláchne operačnú ranu. Podá mu elektrokoaguláciu a anatomickú 
(chirurgickú) pinzetu.  Asistentovi teplú veľkú gázovú rúšku. 

1.  
I – Podá  pripravený Redonov drén (spádový drén), ktorý operatér zavedie medzi svalstvo 
a následne fixačný steh (ihelec autofix, kožná ihla a nevstrebateľný šijací materiál), asisten-
tovi nožnice. 

P20 I – Pred uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou. Rana sa uzatvára až po zistení súhlasného počtu a na-
hlási sa  operatérovi. 
CS – Podľa  dokumentácie a v spolupráci s inštrumentárkou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok, nástrojov a  urobí písomný záznam do príslušnej dokumentácie. 

P21 Operatér pristupuje k uzavretiu operačnej rany v jednotlivých anatomických vrstvách. Sutu-
rujú sa antagonistické svalové skupiny  nad kostným kýpťom, fascia, koža. 
I – Podá  operatérovi chirurgickú pinzetu a jednotlivé stehy na svalovú skupinu (ihelec auto-
fix s ihlou s  návlekom  alebo chirurgická ihla a strihaná metráž  so  vstrebateľným  šijacím 
materiálom).  Na fasciu jednotlivé stehy (pletený nevstrebateľný šijací materiál) a na kožu 
pletený alebo monofilný nevstrebateľný šijací materiál. Asistentovi podáva nožnice. Ak sa 
použil Redonov drén zabezpečí spustenie jeho funkcie. Ak sa použil spádový drén napojí 
zberný sáčok. 

P22 I – Umyje  ranu fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným roztokom. 
Sterilne ranu prekryje. 
CS – Naloží na ranu hydrofilný obväz (elastický obväz) a pruban. 
 

P23 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky  a uložení na 
pôvodné miesto. 

P24 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P25 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie. Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra.   Počas ÚPS starostlivosť o 
použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   
 

P26 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu 
vykonávajú upratovanie a dezinfekciu po operačnom výkone. 
 

P27 Operačné  sestry v spolupráci so  sanitárkou/om (ZA)  nachystajú operačnú sálu   k ďalšiemu 
operačnému výkonu. 
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 KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní  pomocného a základného 
inštrumentačného stolíka. 

V4 
Sety  inštrumentária  potrebného k operačnému výkonu sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná, sterilne prekrytá a na ranu je naložený pruban. 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 Sanitár/ka (ZA) po skončení operácie vykonáva starostlivosť o  použité nástroje 
podľa zásad výkonu dezinfekcie. 

V11 
Upratovačka v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operácie vykonávajú uprato-
vanie. 
 

V12 Operačná sála sa nachystá k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 

pri pri vysokej amputácii stehna (sec. Callander)

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 

 otázka pre sestru,

 kontrola prostredia,

 kontrola pomôcok,

 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále    
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii pot-
rebné pomôcky (sterilné aj 
nesterilné), prístroje a zaria-
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E

 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran-
ného pracovného odevu?
Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále
a nachystali všetky potrebné 
sterilné sety inštrumentária     
k operačnému výkonu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti

Kontrola sterilných
setov inštrumentária

1b 0b

P2

Skontrolovala CS osobné 
údaje a predoperačnú príp-
ravu p/k  a overila prítom-
nosť/neprítomnosť alergie      
na dezinfekčné roztoky a lie-
ky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru
1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl a  pri- 
fixoval neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

P4

I – vykonala   chirurgickú 
dezinfekcia rúk pred 
operačným výkonom podľa 
predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní 
sterilného plášťa  a  pri 
navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a 
následne postupovala inštru- 
mentárka správne pri 
rúškovaní inštrumentačných 
stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál 
otvorený  k operačnému 
výkonu bol  v  neporušenom 
obale, označený indikátorom 
sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P8

CS urobila písomný záznam   
do dokumentácie o počte 
pripravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom, 
ktorý jej nahlásila 
inštrumentárka?

  Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9

Dodržala CS správny postup 
pri  nalievaní  sterilných 
roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Všetky použité malé gázové 
rúšky CS rozložila do  
nerezovej nádoby na použitý 
spot-rebný materiál v 
operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P11

Postupovali sestry správne     
pri obliekaní lekárov                
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P12

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní 
operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13-14

Ponapájal sanitár/ka (ZA)        
s cirkulujúcou  sestrou 
prístrojovú techniku  a 
správne nastavil operačné 
lampy?Skontrolovala 
inštrumentárka funkčnosť 
elektrokoagulácie           a 
odsávačky?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)

sestry
počas činnosti

1b 0b

P15 

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú 
dokumentáciu a pozorne 
sledovala operačný výkon  a 
bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P17-22

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu       
v bodoch P17-P22?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 6b 0b

P23

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady    
pri manipulácii s použitým 
rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P24

Anestéziologická sestra 
bezpečne odovzdala p/k do 
sta-rostlivosti sestre 
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
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a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P25-26

Dodržala I, CS, sanitár/ka 
(ZA) po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady  
výkonu upratovania, zásady 
výkonu dezinfekcie a  ochrany
bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P27

Nachystali operačné sestry     
v spolupráci s sanitárom/kou 
(ZA) operačnú sálu  k 
ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické pod-
mienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri ruškovaní
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Inštrumentárium k operač- 
nému výkonu bolo kompletne 
pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač- 
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka pozorne
sledovala priebeh operačného
výkonu a pohotovo inštrumen-
tovala  pri operácií a dodržia- 
vala základne zásady inštru-
mentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Bola dokumentácia pred         
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou
kontrolou použitých gázových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahláse-
ná operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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zaznamenaná cirkulujúcou 
sestrou?

V8

Operačná  rana bola vydezin-
fikovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V10-11

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie  pri starostlivosti   
o použité inštrumentárium       
a zásady výkonu upratovania  
po operačnom výkone?

Otázka pre sestry,
sanitárku/ra (ZA)    

2b 0b

V12

Bola operačná sála 
pripravená do pohotovosti, 
príp. na ďalšiu operáciu?

Kontrola prostredia

  1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  43 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 42 – 41 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

                 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním predpísaných 
zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál   a 
pomôcky  k operačnému výkonu 

• Pripraviť  nesterilné pomôcky, materiál a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a  

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacientka/klientka indikovaná na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 
 

  
  

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – sestra, ktorá má oblečený sterilný plášť a 
rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje 
inštrumentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Gynekológovia (operatér a asistent) 
• Zdravotnícky asistent (ZA) 
• Sanitár/ka 
• Anestéziológ 
• Anestéziológická sestra 

Š2 Prostredie: Aseptická operačná sála 
 

Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky 

Základné inštrumentárium: 

-držiak na čepeľ č. 4  

-anatomické pinzety stredné 
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-anatomické pinzety veľké     

-anatomické pinzety malé       

-chirurgické pinzety malé     

-chirurgické pinzety stredné, veľké                  

-nožnice – preparačné malé, preparačné dlhé, rovné, nožnice pre in-
štrumentárku                                                    

-tampónové kliešte so zámkom       

-úzke ekartéry                                  

-peány veľké zahnuté, rovné                      

-peány stredné zahnuté (inteligent), rovné                            

-peány malé zahnuté, rovné                       

-moskito peán zahnutý, rovný                 

-Kocherove kliešte malé, veľké                 

-Mikuliczove kliešte                            

-ihelece autofix                                                                              

-Bozemanove ihelce dlhé                                                        

-Backhausove svorky                           

-ihelník                                                                                  

-Deschampsove podväzové ihly 

-chirurgické ihly: 

▪ kožné, polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých 
veľkostí 

▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

-nádoba na dezinfekčný roztok na umývanie operačného poľa    

-nádoba na dezinfekčný roztok na výplach                       

-nádoby na fyziologický roztok                  

-Hegarove dilatátory                               

-vnútromaternicová sonda                                

-pošvové zrkadlá horné a dolné                             

-pošvová páka bočná                   
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-jednozubé kliešte – amerikány                 

-dvojzubé Musseuxove kliešte                         

-Scherbachove zrkadlo           

-závažie 

 

Jednorazové rúškovanie: 

 

• set na vaginálne operácie  (alebo univerzálny set): 

• rúšky dvojvrstvové 

• rúšky dvojvrstvové samolepiace 

• operačné plášte 
• lepiaca páska, utierky 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s 
návlekom) 
• vstrebateľný pletený šijací materiál – (metráž, ihly s návlekom) 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
• vstrebateľný monofilný šijací materiál – (ihly s návlekom) 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG veľký (brušná rúška) 
• tampóny prešívané s RTG malý (malá rúška) 
• longety 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
 
• operačné rukavice pre inštrumentárku 
• operačné rukavice pre gynekológov 
• čepele 
• odberový tampón na kultiváciu a citlivosť 
• koagulačný kábel a koagulačné  ihly 
• odsávacia súprava 
• permanentný katéter 
• striekačka 
• zberný sáčok na moč 
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Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné  čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   
polohovanie) 
• Schauttove podpery (na gynekologickú polohu) 
• špeciálna podložka pod p/k, krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• koagulačný prístroj s príslušenstvom 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• varič na mobilnom stojane 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík  (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• jednorázové rukavice 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• plastové nádoby s krytom na odobratý biologický 
materiál 
• Formalín 10% 
 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
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• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44     
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia    si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále nachystajú set 
inštrumentária na  hysterektómiu, set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál     a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo     k  operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacientku/klientku. Sanitár/ka (ZA)  alebo CS skontroluje 
identifikačné údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, 
prípravu operačného poľa, skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety 
a správne naloženie bandáže dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné roztoky a 
lieky. 
P/k  sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorazovou čiapkou  a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na 
operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl  do požadovanej polohy (gynekologická poloha), 
pripevní neutrálnu elektródu na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre 
anestéziológa  na operačný stôl. Zapne operačné lampy a nastaví ich nad operačné pole. 
 

P5 I – Oblečie si gumovú zásteru.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva   si ruky – 
chirurgické  umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo 
štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P6 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P7 CS – Otvorí set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólovú kryciu rúšku. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný              a základný  
inštrumentačný stolík. 
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P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok  (gázový 
materiál, šijací materiál, koagulačný kábel,  jednorazovú striekačku, katéter,  sterilné 
rukavice, set na odsávanie a iné). Dodržiava zásady asepsy. 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo 
sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí  do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V sterilizačných 
kontajneroch a setoch inštrumentária balených v lukasterikoch  sterilizovaných na oddelení 
centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, ktorý inštrumentárka podá CS,       
aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet  a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou 
rúškou. Dodržiava zásady asepsy.    
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie.   

P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 
 

P11 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu navlečie sterilné rukavice. Podá mu sterilnú nádobu                    s  
antiseptickým roztokom, s  tampónmi stáčanými a tampónovými kliešťami a pošvové zrkadlá 
horné a dolné na umývanie operačného poľa 
Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál (emitnej misky). Po 
umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti.                          

P12 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P13 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 

P14 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi tak, aby mala dobrý prístup k pravej ruke 
operatéra.  Rozloží a fixuje koagulačný kábel (aktívnu elektródu), odsávaciu súpravu lepiacou 
páskou  k rúškovaniu.      
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P15 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  centruje  operačné lampy do operačnej rany. Asistuje 
inštrumentárke pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Napojí koncovku 
odsávacej hadice na nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej 
a indiferentnej elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe 
inštrumentárky a zapojí do elektrickej siete.  Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a 
nastaví stôl do požadovanej  polohy. Prisunie nerezovú nádobu na mobilnom stojane na 
odkladanie použitých gázových rúšok a na iný použitý spotrebný materiál. Ponapája káble na 
uzemnenie zdravotníckej   techniky  a dodržiava zásady ochrany bezpečnosti práce. 
 

P16 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P17  I – Dodržiava  zásady všeobecnej inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P18 Priebeh operačného výkonu:                                                                                                    

Vaginálnu hysterektómiu zahajujeme uchopením čapíka do amerikánov. Skalpelom operatér 
robí cirkumcíziu v mieste úponu pošvy na cervix. Zosunie sliznicu pošvy najmä v oblasti Do-
uglasovho priestoru a vezikouterinnej pliky. Vysunie močový mechúr. Potom skalpelom ot-
vára Douglasov priestor a peritoneum zachytíme  stehmi a zavesíme ich na peán. Do kochrov 
chytíme sakrouterinné väzy, ktoré prestrihneme a opichneme vstebateľnými stehmi. Stehy 
zavesí asistent na peán. Podobne operatér postupuje pri parametriách a uterinných cievach. 
Na opichy používame pletený nevstrebateľný alebo vstrebatený šijací materiál.   
Asistent pošvovými zrkadlami musí vytvoriť operatérovi dostatočný priestor, aby sa dostal k 
vezikouterinnej riase a prestrihne ju. Peritoneum opäť zachytíme pletenými nevsterebateľ-
nými  stehmi. Operatér naloží kochre na odstupujúce adnexa a zahnutými nožnicami ich 
oddelí od maternice. Pahýle opichuje dvoma stehmi. Po revízii vaječníkov a zástave krváca-
nia uzatvára operatér peritoneum jednotlivými stehmi. Vstrebateľné stehy, ktorými podvia-
zal oble väzy zviaže a ponechá na fixáciu pošvy. Okraje pošvy uchopí do kochrov a zošíva 
jednotlivými stehmi. Stred sutury necháme voľný. Pahýle zadných väzov operatér našíva do 
zadnej pošvovej steny, pahýle oblých väzov do prednej pošvovej steny. Tým zabráni neskor-
šiemu prolapsu pošvy. 
Ak tuto operáciu robíme pre descenzus a lebo prolaps maternice, potom sa zvyčajne pripája 
predná a zadná pošvová plastika. 
 

P19 I – Pred uzatvorením operačnej rany  skontroluje  počet gázových rúšok a nástrojov 
v spolupráci s  cirkulujúcou sestrou a  nahlási operatérovi. 
CS – Dokumentácia súhlasí s následnou kontrolou a  urobí písomný záznam.   
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P20 Operatér na záver do pošvy vloží mulovú tamponádu (longety) navlhčenú  fyziologickým a 
dezinfekčným roztokom. Do močového mechúra zavedie Foleyov katéter. 

P21 I – Umyje  ranu a okolie s fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným 
roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
 

P22 CS – Vzorku odobratú na histologické vyšetrenie  zafixuje  10 % formalínom. Vypíše štítok  s 
identifikačnými údajmi p/k a označí  nádobu s odobratým materiálom. Zabezpečí transport 
do laboratória. Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P23 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacientky/klientky, odpojení prístrojovej techniky   a uložení 
na pôvodné miesto.   
 

P24 Sanitár/ka (ZA) odsunie p/k z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra 
p/k odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P25 I – Odovzdá  použité inštrumentárium do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady výkonu dez-
infekcie.  Skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú doku-
mentáciu. Sterilizačný proces v operačnej sále vykonáva sestra. Upratovačka v spolupráci s 
sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom výkone. Počas ÚPS starostli-
vosť o použité inštrumenty a dezinfekciu v operačnej sále vykonáva operačná sestra.   

P26 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného 
inštrumentačného stolíka. 

 

V4 
Set  inštrumentária je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu     a všetky 
nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované pred operáciou a funkčné. 
 

V6 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 

V7 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
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V8 

Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a  nástrojov. Táto skutočnosť   sa nahlási operatérovi 
a písomne sa zaznamená do dokumentácie. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacientky/klientky  je zachovaná. 

V10 
Pacientka/klientka je bezpečne odovzdaná do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 
 

V11 
Starostlivosť o použité inštrumentárium sa vykonáva podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 
 

V12 
Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami sa vykonáva podľa zásad výkonu upratova-
nia. 
 

V13 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 

pri vaginálnej hysterektómii

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 

 otázka pre sestru,

 kontrola prostredia,

 kontrola pomôcok,

 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran-
ného pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Nachystali sestry sterilný set 
inštrumentária k hysterectómii, 
set rúškovania   a iné potrebné 
sterilné a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Kontrola sterilného
setu inštrumentária 

a pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítom- 
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k  na operačný stôl  a  prifixo-
val neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Vykonala  inštrumentárka 
chirurgickú dezinfekcia rúk        
pred operačným výkonom 
podľa predpísaného 
štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa  a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri
otváraní sterilného rúškovania 
a následne postupovala 
inštrumentárka správne pri 
rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál 
otvorený    k operačnému 
výkonu bol               v  
neporušenom obale,        
označený indikátorom sterility   
a dátumom exspirácie?          
CS polepila  všetky štítky        
zo sterilného materiálu do 
dokumentácie  o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho 
mate- riálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov
sterility         

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka 
zásady sterility pri príprave 
sterilného inštrumentária?         
CS urobila písomný záznam do
dokumentácie o počte 
pripravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom, 
ktorý jej nahlásila 

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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inštrumentárka?

P10

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Navliekla  inštrumentárka  pred
umývaním  operačného  poľa
operatérovi sterilné rukavice?

Otázka pre sestru 1b 0b

P12

Postupovali sestry správne       
pri obliekaní lekárov               
do sterilných operačných 
plášťov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka 
správny postup a  zásady       
sterility pri rúškovaní 
operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14 -15

Ponapájal sanitár/ka (ZA)          
s CS prístrojovú techniku          
a správne nastavil operačné 
lampy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

P16

Sleduje CS operačný výkon      
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňa potrebný materiál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b
0b

P17

Dodržiavala  inštrumentárka 
zásady všeobecnej 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18-21

Postupuje inštrumentárka podľa
postupov štandardu v bodoch 
P18-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 4b 0b

P22

Zafixovala CS odobratú vzorku 
do fixačného roztoku a vypísala
štítok  s identifikačnými údajmi 
pacientky/klientky a označila  
nádobu s odobratým 
materiálom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P23 Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady pri 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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manipulácii s použitým 
operačným  rúškovaním?

počas činnosti

P24

Sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra  
odovzdali p/kl bezpečne do 
starostlivosti sestry    z  
operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry
počas činnosti

1b 0b

P25

Dodržala I, CS, sanitár/ka  (ZA)
po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady 
výkonu upratovania, zásady 
výkonu dezinfekcie pri 
starostlivosti o použité 
inštrumentárium a  zásady 
ochrany a bezpečnosti práce? 

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti     

1b 0b

P26

Operačná sála bola nachystaná
k operačnému výkonu?

Otázka pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda 
hodnotenia

Áno Nie 

V1

I – dodržala zásady asepsy po-
čas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium, sterilné 
rúškovanie a všetky potrebné 
sterilné pomôcky k operač-
nému výkonu?        

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5
Boli všetky prístroje funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

V6 Cirkulujúca sestra pohotovo
postupovala pri obsluhe ope-
račného tímu, rozložení a za- 
pájaní potrebnej techniky.

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V7

Inštrumentárka pozorne 
sledovala priebeh operačného 
výkonu a pohotovo 
inštrumentovala pri operácií a 
dodržiavala základne zásady 
inštrumen- tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

V8

Súhlasil počet gázových rúšok 
a nástrojov pred a po operácii? 
Bola táto skutočnosť nahlásená
operatérovi a písomne zazná- 
menaná do dokumentácie?       

Otázka pre sestru 

Kontrola
dokumentácie

 1b 0b

V9

Dodržiaval  operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 1b

V10

Bola p/k bezpečne odovzdaná
anestéziologickou sestrou do
starostlivosti sestry operač- 
ného oddelenia (pooperačnej 
izby)?

Pozorovanie
sestry počas

činnosti
   1b 0b

V11-12

Dodržali sa zásady výkonu
dezinfekcie  pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium 
a zásady výkonu upratovania 
pri upratovaní v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestier,
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

   2b 0b

V13

Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  43 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  42 – 41 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  40 bodov   

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

 
Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou krčka stehennej kosti indikovaní na 
operačný výkon 
 

Dátum kontroly: najmenej 2x za rok 
 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Rádiologický technik 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
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Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadec na čepeľ č. 4 
• nožnice preparačné malé, dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé, stredné 
• anatomické jemné pinzety malé, stredné 
• anatomické  pinzety veľké 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky tupé krátke 
• háky viaczubé tupé 
• Langebeckove háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce – autofix 
• Redonova ihla 
• Backahusove svorky 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na peroxid vodíka 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 
 polkrúhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

 
Kostné inštrumentárium: 
 
• zahnuté tupé Hohmanove elevatória 
• špicaté Hohmanove elevatória široké, úzke 

• lištové raspatórium 
• exkochleačná lyžica viac veľkostí 
• jednozubé háky ostré, tupé 
• Luer kliešte 
• kostné šidlo 
• kovová lopatka 
• ploché dláta rôznej šírky 
• žliabkové dláto 
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• kombinované kliešte 
• chirurgické kladivo 
• flexibilné predvŕtaky (v prípade úzkej dreňovej dutiny) 
• ručné skľúčidlo 
• špeciálne inštrumentárium podľa typu dlahovej 
techniky 
• sady skrutiek 
• vŕtaky 
• predvŕtavaky 
• hĺbkomer 
• K – drôty rôznej hrúbky 
 

Jednorázové rúškovanie 
 
• set chirurgický univerzálny: 
 návlek na základný inštrumentačný stolík 
 rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2 kusy 
 lepiaca páska, utierky 
  
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 150x240 cm 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačné  plášte 
• návleky na RTG prístroj – 3 kusy + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
 
Šijací materiál: 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
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Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok jódový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• extenzný operačný stôl s príslušenstvom ( oddeľovací 
rám pre pre anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
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• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• hydrofilový obväz 
• mäkká vata 
• plátený návlek na hornú končatinu (bavlnená rúška) 
• plátený návlek na dolné končatiny (bavlnená plachta) 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
 

Š4 Dokumentácia : • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44             

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv), nasadia si čiapku            a masku.   

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k extenznému operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 
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P3 Sanitár/ka (ZA) alebo cirkulujúca sestra  v „pacienskom“ priepuste prevezme           od sestry 
z operačného oddelenia  p/k, skontroluje identifikačné údaje p/k                  a predoperačnú 
prípravu, ktorá zahŕňa hygienickú  prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k 
nemá zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných 
končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k sa presunie na transportný 
vozík, prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorázovou čiapkou a prikryje 
sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu. 
 

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací  pre anestéziológa na operačný stôl. 
Pomáha operatérom pri manipulácii s extenčným stolom počas zatvorenej repozície 
zlomeniny. 
 

P5 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). Po dezinfekčnom umytí rúk vstúpi     do operačnej sály. 
 

P6 CS –  Otvorí lukasterik s operačným plášťom a asistuje inštrumentárke pri obliekaní. 
I – Vyberie si plášť a za pomoci CS sa doň oblečie. 
 
CS – Otvorí  lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie  si operačné rukavice a navlečie si ich. 
 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé  a návleky na inštrumentačné stolíky. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS zarúškuje inštrumentačný stolík 
pomocný, základný a  inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
 

P8 CS – Otvorí  sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor) so základným inštrumentárom, 
sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor)  s  kostným inštrumentáriom, l so sadou 
skrutiek, vŕtací systém   a pokračuje v otváraní   a podávaní  ostatných potrebných sterilných 
pomôcok. Dodržiava zásady asepsy. 
Kontroluje indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo sterilných 
lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. Na sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikoch kontroluje indikátory sterility. 

P9 I –  Vyberie základné sito inštrumentov, kostné inštrumenty, skrutky  a položí          ich  na 
pomocný  inštrumentačný  stolík. Skontroluje ich počet a funkčnosť. Postupne si preberá od 
CS  všetky ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál, vŕtací 
systém, koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné).       Na základný inštrumentačný  stolík 
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si nachystá základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Na inštrumentačný stolík na 
špeciálne inštrumentárium si rozloží inštrumentárium potrebné k dlahovej technike. Všetko 
si prehľadne rozloží, aby  pohotovo vedela pripraviť a podať potrebné inštrumentárium. 
Ostatné nechá uložené  na site na pomocnom inštrumentačnom stolíku  a prikryje rúškou. 
Na pomocný stolík si pripraví aj potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice     pre operatéra a asistenta. 
Zostavy inštrumentária, ktoré je potrebné skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
Poskladá si vŕtací systém: 
I – V spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za aseptických podmienok 
nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú inštrumentárka vybrala zo 
sterilného setu a drží ju v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu   do púzdra. 
I – Puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. 
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie.   

P10 CS – Do sterilnej nádoby naleje antiseptický roztok  na dezinfekciu operačného poľa,           
do druhej nádoby dezinfekčný roztok na výplach a do ďalšej nádoby fyziologický roztok na 
výplach operačnej rany. 

P11 Operatér oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier 
a pripne si dozimeter.  Po chirurgickom umytí rúk vstúpi   do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 

P12 Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží tampónové 
kliešte  a nádobu. 
CS – Prevezme použitú nádobu a tampónové kliešte, odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa 
na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do nerezovej nádoby na 
stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky  sú evidované v evidencii 
rúšok u operovaných pacientov. 

P13 I – Podá  chirurgom sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha  pri obliekaní sa do sterilného operačného plášťa chirurgom. 
I – Navlečie im rukavice. 

P14 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
1. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú  neoperovanú končatinu. 
2. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú operovanú končatinu tesne  pod dolným 
pólom operačnej rany. 
3. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú stred repozičného operačného stola. 
4. Veľkou rúškou samolepiacou odizolujú anestéziu. 
5. Dvoma malými samolepiacimi rúškami dorúškujú operačné pole. 
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6. Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 
 
I – Postupne podáva CS návleky na RTG pojazdný prístroj. 
CS – Asistuje pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 

P15 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou  k rúškovaniu.     
 

P16 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky, napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava 
zásady ochrany a bezpečnosti         práce. 
 

P17 CS – Vypíše   dokumentáciu o spotrebe špeciálneho materiálu, evidenciu rúšok u 
operovaného pacienta.  Dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P18 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 

P19 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Repozícia zlomeniny 
 

Operatér v spolupráci s asistentom zatvoreným spôsobom zreponujú zlomeninu na repozičnom 
stole pod RTG kontrolou mobilného RTG prístroja. Zlomeninu zreponujú  ešte pred 
zarúškovaním operačného poľa. 

P20 2. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel  na kožnú incíziu a asistentovi chirurgickú pinzetu.  Po narezaní 
kože podá operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania 
z podkožia. Potom podá  asistentovi ostré háky a operatérovi druhý skalpel alebo 
preparačné nožnice  na preťatie fascie. 
I – Operatérovi podá lištové raspatórium na sprístupnenie krčka stehennej kosti a následne 
po odklopení širokého svalu stehna vymení ostré háky za Hohmanove elevatória. 
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P21 3. Založenie osteosyntézy 
 
I –  Pripraví si vŕtací systém a založí  do vŕtačky  K – drôt na dočasnú fixáciu zlomeniny. Podá 
operatérovi uhlomer pomocou, ktorého zavedie operatér K – drôt  cez veľký trochanter pod 
správnym uhlom. 
 
I – Nachystá  vrták priemeru 4,5, ktorým  operatér vyvŕta otvory v smere zavedeného    K – 
drôtu  a následne mu podá dláto, kladivo a Luerové kliešte, ktorými  operatér „očistí“ miesto 
zavedenia dlahy. 
 
I – Vyberie zo sita požadovanú veľkosť dlahy a operatér ju pod 130°uhlom pomocou 
dorážača zavedie do dolného zadného kvadranta kŕčka stehennej kosti. Hĺbku i smer 
zavedenia sleduje na RTG monitore. 
 
I – Podá operatérovi repozičné kliešte, ktorými sa dlaha dočasne fixuje. 

I – Podáva operatérovi vŕtačku, pomocou ktorej vyvŕta otvor, nasleduje hĺbkomer    na 
zistenie dĺžky skrutky a samotné zavedenie kortikálnej skrutky pomocou skrutkovača. Počet 
skrutiek závisí od dĺžky dlahy. Po konečnej fixácii dlahy kortikálnymi skrutkami a RTG 
kontrole podá operatérovi dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

 

P22 4. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I    V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok  a nástrojov  
a  stav nahlási operatérovi. CS urobí písomný záznam. 

    I – Asistentovi   podá Redonov drén, ihelec   s nachystaným stehom, chirurgickú pinzetu 
a nožnice  na prišitie  drénu. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu zatiaľ bez spustenia 
funkcie.  Operatérovi podá vstrebateľný steh a chirurgickú pinzetu     na zošitie svalu, 
nevstrebateĺný steh na fasciu, vstrebateľný steh na podkožie   a nevstrebateľné monofilné 
vlákno  na zošitie kože. Po zošití operačnej rany spustí funkciu Redovho drénu. 
 

P23 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným 
roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P24 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky   a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P25 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P26 I – Použité  nástroje odovzdá  do umývarky nástrojov. 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
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dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 

P27 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného  vykoná upratovanie. 
Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P28 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

  
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické 
podmienky. 
 

V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup   pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní základného, pomocného 
inštrumentačného stolíka a inštrumentačného  stolíka na špeciálne inštrumenty. 
 

V4 Sety kostného inštrumentária dlahovej techniky a sady skrutiek sú kompletne pripravené. 
Vŕtací systém je pripravený a funkčný. 
 

V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť             
sa  písomne zaznamenavá. 
 

V8 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. Operačný tím  používa RTG 
ochranné pomôcky. 
 

V9 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V10 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonudezinfekcie. 
 

V11 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 

V12 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie        pri 

zavedení dlahy do bedrového kĺbu  v 130° uhle

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

   Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka 
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené superaseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E

 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran- 
ného pracovného odevu?

Kontrola
ochranného

pracovného odevu
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky
potrebné sterilné sety inštru-
mentária (základné, kostné, 
skrutky), sety  rúškovania, vŕtací
systém a iné potrebné sterilné   
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov

inštrumentária

1b 0b
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
p/k a predoperačnú prípravu  a  
overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky  
a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixoval
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Operačná sestra si obliekla 
RTG ochranné pomôcky a 
vykonala chirurgickú dezinfekciu
rúk pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa       
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri 
otváraní sterilného rúškovania   
a následne postupovala 
inštrumentárka správne pri 
ruškovaní sterilných 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál 
otvorený k operačnému výkonu 
bol       v  neporušenom obale, 
ozna-čený indikátorom sterility a
dátumom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                          
CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte 
pripravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom, ktorý
jej nahlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P10

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Operačný tím si obliekol RTG 
ochranné pomôcky?

Pozorovanie tímu
počas činnosti

1b 0b
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P12

CS rozložila gázové rúšky        
po umytí operačného poľa       
do nádoby na použitý materiál   
v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti
Otázka pre CS 1b 0b

P13

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov  do 
operačných plášťov?

Pozorovanie
sestier

počas činnosti
1b 0b

P14

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní 
operačného poľa a dodržala 
zásady sterility pri ruškovaní 
operačného poľa a pri 
navliekaní sterilných   návlekov 
na  RTG prístroj?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

   
P15-16

Ponapájal sanitár/ka  (ZA)          
s CS prístrojovú  techniku          
a správne nastavil operačné 
lampy?                                        
Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie      
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitár/ka  (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

   P17

Cirkulujúca sestra vyplnila 
všetku potrebnú dokumentácii?
Sledovala  CS operačný výkon  
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P18

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej 
inštrumentačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P19-23

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu          
v bodoch P19-P23?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 5b 0b

P24

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady        
pri manipulácii s použitým 
jednorázovým rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P25

Anestéziologická sestra 
bezpečne odovzdala p/k do 
starostlivosti sestre operačného 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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disciplíny.
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oddelenia (pooperačnej izby)?

P26-27

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného 
výkonu predpísané zásady 
výkonu upratovania, zásady 
výkonu dezinfekcie a  ochrany 
bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P27

Operačná sála bola nachystaná 
k ďalšiemu operačnému 
výkonu?

Otázky pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Boli dodržané superaseptické 
podmienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup a zásady 
asepsy pri rúškovaní
sterilných inštrumentačných 
stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium k operačnému
výkonu, sterilné rúškovanie      
a všetky potrebné sterilné 
pomôcky k operačnému 
výkonu? Vŕtací systém je 
funkčný?

Kontrola
inštrumentária,

pomôcok
1b 0b

V5

CS bola počas operačného 
výkonu k dispozícii operačné-
mu tímu a mala včas prip-
ravený všetok potrebný ma-
teriál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka sledovala
pozorne priebeh operačného
výkonu  a pohotovo inštru-
mentovala   pri operácií 
a dodržiavala základne zásady
inštrumentačnej techniky?     

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b
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V7

Bola dokumentácia pred           
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie     

 Otázka pre sestry
1b 0b

V8

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V9

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne        
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas
činnosti

   1b   0b

V10-11

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium        
a zásady výkonu upratovania   
po operačnom výkone?            

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)

Pozorovanie
pri činnosti  

 2b 0b

V12
Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  43 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 42 – 41 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov    

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

 
Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál  a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou krčka stehennej kosti indikovaní na 
operačný výkon 
 

Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť, čiapku, masku a rukavice 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka 

 Rádiologický technik 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
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Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadce na čepele 
• nožnice preparačné malé, dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé, stredné 
• anatomické jemné pinzety malé, stredné 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky tupé krátke 
• háky viaczubé tupé 
• Langebeckove háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce – autofix 
• Redonova ihla 
• Backhausove svorky 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na peroxid vodíka 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 
 polkrúhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

 
Kostné inštrumentárium: 
 
• zahnuté tupé Hohmanové elevatória 
• špicaté Hohmanové elevatória široké, úzke 

• lištové raspatórium 
• jednozubé háky ostré, tupé 
• Luer kliešte 
• kostné šidlo 
• kovová lopatka 
• ploché dláta rôznej šírky 
• žliabkové dláto 
• kombinované kliešte 
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• chirurgické kladivo 
• flexibilné predvŕtaky (v prípade úzkej dreňovej dutiny) 
• ručné skľúčidlo 
• špeciálne inštrumentárium podľa typu klincovania 
• sady skrutiek 
• K – drôty rôznej hrúbky 
 

Jednorazové rúškovanie 
 
• set chirurgický univerzálny: 
 návlek na základný inštrumentačný stolík 
 rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2 kusy 
 lepiaca páska, utierky 
  
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačné plášte 
• návleky na RTG prístroj – 3 kusy + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
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Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• extenzný operačný stôl s príslušenstvom ( oddeľovací 
rám pre pre anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Inštrumentovanie 

pri zavedení 
vnútrodreňového 

klinca 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/34 Strana 5 z 10 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2 Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič 
• hydrofilový obväz 
• plátený návlek na hornú končatinu (bavlnená rúška) 
• plátený návlek na dolné končatiny (bavlnená plachta) 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
 

Š4 Dokumentácia : • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44           

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k extenznému operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 
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P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s cirkulujúcou sestrou  v „pacientskom“ priepuste preberá od 
sestry a sanitára/ky (ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Skontroluje identifikačné 
údaje p/k a predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu 
operačného poľa, skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne 
naloženie bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na lieky a dezinfekčné roztoky. P/k 
sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku sa transportuje na 
operačnú sálu.    
 

P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám pre pre anestéziológa  na operačný 
stôl. 
Pomáha operatérom pri manipulácii s extenčným stolom počas zatvorenej repozície 
zlomeniny. 
 

P4 I – Prezlečie sa  do zeleného operačného prádla, nasadí si operačnú čiapku a masku, oblečie 
si  RTG ochrannú zásteru, RTG ochranný golier, gumovú zásteru  a pripne si dozimeter.  
 V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické  umývanie rúk podľa 
predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44). 
 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                  
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorazového rúškovania a následne sólové krycie 
dvojvrstvové rúšky nelepivé a samolepiace a návlek na inštrumentačný stolík na špeciálne 
inštrumenty. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  rúškuje pomocný, základný 
inštrumentačný stolík a inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 
 

P7 CS – Postupne otvára základné inštrumentárium, kostné inštrumentárium, skrutky, vŕtací 
systém, šijací materiál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. 
Pred otvorením kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch a sterilizačných 
kontajneroch. 
 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a expiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 
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P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné základné a kostné inštrumenty, vŕtací systém, 
skrutky, šijací materiál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky      a rozloží ich  
prehľadne a systematicky  na zarúškovaný základný inštrumentačný stolík a inštrumentačný 
stolík na špeciálne inštrumenty. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentov. Dopredu 
poskladá jednotlivé zostavy inštrumentácia. 
 
Poskladá si vŕtací systém. I – v spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za 
aseptických podmienok nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú 
inštrumentárka vybrala zo sterilného setu a drží ju v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu do 
púzdra. I – puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. Na 
pomocnom inštrumentačnom stolíku necháva inštrumenty, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude, ale musia byť pripravené v pohotovosti  na prípadné použitie. Prikryje ich rúškou. 
  
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P9 CS – naleje   do nádob peroxid vodíka a  dezinfekčný roztok   na dezinfekciu operačného 
poľa. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú  neoperovanú končatinu. 
2. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú operovanú končatinu tesne pod dolným 
pólom operačnej rany. 
3. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú stred repozičného operačného stola. 
4. Veľkou rúškou samolepiacou odizolujú anestéziu. 
5. Dvoma malými samolepiacimi rúškami dorúškujú operačné pole. 
 
Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 
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P13 I – Postupne podáva CS návleky na RTG pojazdný prístroj. 
 
CS – Asistuje pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 
 

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy, zapne elektrokoaguláciu, 
elektrický varič na fyziologický roztok, prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý 
spotrebný materiál. 
 

P15 CS – Vypíše   dokumentáciu o spotrebe špeciálneho materiálu, evidenciu rúšok u 
operovaného pacienta.  Dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
 

P16 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P17 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní kože podá 
operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania z podkožia. 
Potom podá  asistentovi ostré háky a operatérovi preparačné nožnice  na preťatie fascie. 
I – Podá operatérovi lištové raspatórium na sprístupnenie vrcholu veľkého trochantera. 
 

P18 2. Repozícia zlomeniny a založenie osteosyntézy 
 
I –  Pripraví si vŕtací systém a založí  do vŕtačky  potrebný vrták. Podá operatérovi perforátor 
na vytvorenie otvoru v mieste veľkého trochantera. 
Nachystá vodiaci drôt upevnený do ručného skľúčidla. (Pod kontrolou RTG  ho operatér 
zavedie do dreňovej dutiny stehennej kosti). 
I – Upevní do vŕtačky frézu a podá ju operatérovi. (Ak je dreňová dutina úzka, pokračujeme 
predvŕtaním  diafýzy  flexibilnými  predvŕtavakmi podľa priemeru klinca). Skompletizuje 
vybraný klinec s cieličom, pričom dáva pozor, aby sa zhodoval uhol na cieliči s uhlom na 
klinci, podá ho operatérovi. 
Následne mu podá skalpel na vytvorenie incízie pre zavedenie dvoch skrutiek   a stredný 
peán na uvoľnenie fascie. 
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I – Podá  operatérovi puzdro s bodcom, kladivo, do vŕtačky upevní  K – drôt, vymení 
operatérovi bodec za puzdro na K – drôt  a podá mu pripravenú vŕtačku. Priemer         a dĺžka 
K – drôtov ako aj vrtákov závisí od typu rekonštrukčnej súpravy. 

I – Podá  operatérovi (po RTG kontrole) mierku, ktorou odčíta hodnotu zanorenia 
drôtu, vŕtačku s kanalizovanou frézou a príslušným puzdrom na predvŕtanie laterálnej 
kortiky a následne vŕtací prípravok, ktorým vyvŕta kanál na dĺžku skrutky. 
Do T – skľúčidla   upevní požadovanú dĺžku skrutky a podá ju operatérovi. Celý postup sa 
opakuje aj pri zavádzaní hornej skrutky a pri zaistení distálnej časti klinca. 
Po konečnej RTG kontrole podá operatérovi kĺúč na odstránenie cieliča a peroxid vodíka na 
výplach operačnej rany. 
 

P19 3. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I     I – V   spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok         a 
nástrojov  a   stav nahlási operatérovi. Asistentovi podá Redonov drén, ihelec         s 
nachystaným stehom (nevstrebateľný šijací materiál), chirurgickú pinzetu a nožnice na 
fixovanie Redonového drénu. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu, zatiaľ bez spustenia 
funkcie. Operatérovi podá steh  a chirurgickú pinzetu na zošitie fascie (monofilné 
vstebateľné vlákno alebo nevstrebateľné pletené vlákno) a podkožia  (pletené vstrebateľné 
vlákno) a nevstrebateľné monofilné vlákno   na zošitie kože. Funkciu redonovej drenáže  
spustí až po uzavretí operačnej rany. 
 

P20 I – Umyje  ranu s peroxidom vodíka a fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje 
s dezinfekčným roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P21 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto.   
 

P22 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia.   

P23 Sanitár/ka (ZA) a  CS vykonávajú ošetrenie  inštrumentária a dodržiavajú zásady dezinfekcie,  
skontrolujú zloženie sita, následne zabezpečia sterilizáciu a vedú potrebnú dokumentáciu. 
 

P24 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou vykonáva upratovanie  a dezinfekciu po operačnom 
výkone. 
 

P25 Sanitár/ka (ZA) – Pripraví operačnú sálu k ďalšiemu operačnému výkonu. 
CS a I  – Skontrolujú  pripravenosť operačnej sály. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické 
podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní pomocného, základného 
inštrumentačného stolíka a inštrumentačného stolíka na špeciálne inštrumenty. 
 

V4 
Sety kostného inštrumentária na vnutrodreňové klincovanie a sady skrutiek    sú kompletne 
pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rušok a použitých nástrojov. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a p/k je zachovaná. 

V10 
Sanitárka po skončení operácie vykonáva  dezinfekciu, mechanickú očistu použitých 
nástrojov, skontroluje podľa zoznamu, uloží na sito  a pripravi k následnej sterilizácii. 
 

V11 
Upratovačky v spolupráci so sanitárkou po skončení operácie vykonávajú upratovanie podľa 
zásad upratovania. 
 

V12 Operačná sála je nachystaná k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie    pri 
zavedení vnútrodreňového klinca

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

    Š1 Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky  v operačnej sále     
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v operačnej sále?
Nachystali sestry všetky pot-
rebné sterilné sety inštru-
mentária (základné, kostné, 
skrutky), rúškovania, vŕtací 
systém a iné potrebné sterilné    
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov,

inštrumentária

1b 0b

P2 Skontrolovala CS osobné údaje 
a predoperačnú prípravu u p/k? 
Overila prítomnosť/neprítomnosť 
alergie na dezinfekčné roztoky   
a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b
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P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil p/k
na operačný stôl a  prifixoval 
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

I – si  obliekla všetky ochranné 
RTG pomôcky a vykonala chirur-
gickú dezinfekciu rúk pred ope-
račným výkonom podľa predpí-
saného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne  pri obliekaní plášťa       
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala CS zásady sterility     
pri otváraní sterilného rúškovania
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri ruš-
kovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol            
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dátu-
mom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P8

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                           
CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej nahlá-
sila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Dodržal sanitár/ka (ZA)                
pri asistencii operatérovi počas 
umývania operačného poľa zása-
dy asepsy?

Pozorovanie počas
činnosti

1b 0b

P11 Postupovali sestry správne       
pri obliekaní lekárov do operač-
ných plášťov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti

1b 0b
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  P12-13

Dodržala inštrumentárka zásady 
sterility pri rúškovaní operačného
poľa a pri navliekaní sterilných   
návlekov na  RTG prístroj v 
spolupráci s CS?

Pozorovanie ses-
tier počas činnosti 2b 0b

   

P14

Ponapájal sanitár s CS prístrojo-
vú techniku a správne nastavil 
operačné lampy?                         
Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie?

Pozorovanie setry
počas činnosti 1b 0b

  P15
Cirkulujúca sestra vypísala všet-
ku potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

   

P16-20

Inštrumentárka mala dobrý prí-
stup k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra? Dodržiavala 
zásady inštrumentačnej tech-
niky? Postupovala inštrumentár-
ka podľa postupov štandardu v 
bodoch P16-20?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 5b 0b

P21

Po skončení operačného výkonu 
dodržali sestry, sanitár/ka (ZA),  
zásady manipulácie s použitým 
operačným rúškovaním?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
1b 0b

P22

P/k je bezpečne odovzdaný do 
starostlivosti sestry operačného 
oddelenia?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
1b 0b

P23-24

Po skončení operačného výkonu 
dodržali sestry, sanitárky zásady 
dezinfekcie a upratovačky zása-
dy upratovania a dodržali zásady
ochrany bezpečnosti práce?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA) 2b 0b

 P25

Operačná sála bola nachystaná  
k ďalšiemu operačnému výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmien-
ky počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas operačného

výkonu
1b 0b

V2

Dodržala inštrumentárka správ-
ny postup pri dezinfekcii rúk pred
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní
inštrumentačného stolíka
a pomocných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Sú sety kostného inštrumentária,
súpravy pre klincovanie a sady 
skrutiek kompletne pripravené?   

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupuje cirkulujúca sestra
pohotovo pri obsluhe operač-
ného tímu, rozložení a zapá-
janí potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Sleduje pozorne inštrumentárka
priebeh operačného výkonu        
a pohotovo inštrumentuje           
pri operácií a dodržiava 
základne zásady inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne    
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok           
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8
Operačná rana bola vydezin-
fikovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany  bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu

1b 0b
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(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.



Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o
š t a n d a r d u

Inštrumentovanie pri zavedení
vnútrodreňového

klinca

Revízia č.: 1

Platné od: 01.11.2014

A OSE SZ/COS/34 Strana 5 z 5

V10-11

Dodržali sa zásady dezinfekcie 
pri starostlivosti o použité 
inštrumentárium a upratovaní      
po operačnom výkone?

Otázka pre sestru,
sanitára/ku, (ZA) 2b 0b

V12

Operačná sála bola pripravená   
do pohotovosti, príp. na ďalšiu 
operáciu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   41 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  40 – 39 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  38 bodov  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále  

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál   a 
pomôcky k operačnému výkonu  

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál  a prístroje k 
operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k  a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou distálneho radia indikovaný   na 
operačný výkon 
 

 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne  

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

  

   

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť, čiapku, masku a rukavice 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Sanitár/ka 

 Rádiologický technik 
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Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
 

Š3 Pomôcky: 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadec na čepele 
• nožnice preparačné 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety 
• anatomické jemné pinzety 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• Mikuliczove kliešte 
• háky tupé krátke 
• háky okienkové 
• tampónové kliešte so zámkom 
• Backhaus svorky 
• ihelce – Autofix 
• chirurgické ihly: 

 - kožné 
               - polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
 
 
Kostné inštrumentárium: 
 
• raspatórium malé 

• elevatória 
• exkochleačné lyžice rôznej veľkosti 
• Volkmannove háky ostré jednozubé 
• Luerove kliešte 
• kliešte na drôt ploché 
• klište na drôt strihacie 
• kliešte na drôt kombinované 
• K – drôty rôznej hrúbky 
• špeciálne inštrumentárium podľa typu dlahovej techniky 
(vŕtaky pre rôzne priemery skrutiek, hĺbkomer, cieliče, repozičné 
kliešte, ohýbače dláh) 
• sady skrutiek 
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Jednorázové rúškovanie 
 
▪ set chirurgický univerzálny: 
▪ rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
▪ návlek na základný inštrumentačný stolík 
▪ rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
▪ rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2 kusy 
▪ lepiaca páska, utierky 
 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• operačné plášte 
• návleky na RTG prístroj + kovové svorky 
• incízna fólia 
 
Šijací materiál: 
 
• nevstrebateľný pletený šijací materiál 
• vstrebateľný pletený šijací materiál 
• nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• sterilné krytie operačnej rany 
• obväz hydrofilový 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepele 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• odsávacia súprava 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
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• operačné rukavice rôznych veľkostí 
 
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
• Antibiotiká 
 
Ochranný pracovný odev pre operačný tím: 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horúcovzdušný sterilizátor, autokláv 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• ideál – stolík výškovo nastaviteľný so sklenenou pracovnou 
doskou na podloženie hornej končatiny 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• odsávačka s nádobou 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• sadrový obväz 
• obväzový materiál na podloženie sádry 
• hydrofilový obväz 
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• nádoba s vodou 
• preväzové nožnice 
• leukoplast 
• emitná miska 
• nesterilné rukavice jednorazové 
• nádoba na dekontamináciu a umývanie inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 

  

Š4 Dokumentá 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis pacienta/klienta 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária 
• Kniha úrazov 
• Evidencia sterilizácie 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44       
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Operačné  sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú  všetky 
potrebné sety inštrumentov, potrebný sterilný materiálu a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k operačnému stolu, prístrojovú 
techniku). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacienskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia p/k. Skontroluje identifikačné údaje a preoperačnú prípravu, 
ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, skontroluje či p/k nemá 
zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie bandáže dolných končatín. 
Sestra overí alergiu na lieky a dezinfekčné roztoky. 
 
P/k sa presunie na transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy   sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou  a prikryje sa plachtou.  Na transportnom vozíku  sa transportuje na 
operačnú sálu.    
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P3 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu           
na rameno (gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací rám  pre anestéziológa na operačný stôl. 
 

P4 I – Prezlečie sa  do zeleného operačného prádla, nasadí si operačnú čiapku a masku, oblečie 
si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a pripne si 
dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické  umývanie rúk 
podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44). Po 
dezinfekčnom umytí rúk vstúpi     do operačnej sály. 
 

P5 CS – Otvorí   lukasterik s operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
                 
CS – Otvorí lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie si operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 
 

P6 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé a samolepiace. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS zarúškuje inštrumentačný stolík 
pomocný a základný a  stolík – ideál so sklenenou pracovnou doskou. 
 

P7 CS – Postupne otvára základné inštumentárium, kostné inštrumentárium, skrutky, vŕtací 
systém, šijací materiál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. 
Pred otvorením kontroluje indikátory sterility na sterilných lukasterikoch a sterilizačných 
kontajneroch. 
 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a expiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí   do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. 
 

P8 I – Postupne si vyberá všetky potrebné základné a kostné inštrumenty, vŕtací systém, 
skrutky, šijací materiál, obväzový materiál a iné potrebné sterilné pomôcky a rozloží ich  
prehľadne a systematicky  na zarúškovaný základný inštrumentačný stolík a inštrumentačný 
stolík na špeciálne inštrumenty. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentov. Dopredu 
poskladá jednotlivé zostavy inštrumentácia. 
 
Poskladá si vŕtací systém. I – V spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za 
aseptických podmienok nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú 
inštrumentárka vybrala so setu a drží v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu do púzdra. I – 
puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. Na pomocnom 
inštrumentačnom stolíku necháva inštrumenty, ktoré bezprostredne potrebovať nebude, ale 
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musia byť pripravené v pohotovosti  na prípadné použitie. Prikryje ich rúškou. 
  
I a CS – Spoločne  prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P9 CS – Naleje  do nádob F 1/1 roztok, peroxid vodíka a  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa. 
 

P10 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 
 
Sanitár pridržiava hornú končatinu pri dezinfekcii predlaktia. 
 

P11 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha pri obliekaní do operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P12 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
 
I – Prisunie  zarúškovaný sklenený stolík na podloženie hornej končatiny. Operatér  a  
asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 

P13 
 

I – Postupne podáva CS návleky na RTG pojazdný prístroj. 
 
CS – Asistuje pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 

P14 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy, zapne elektrokoaguláciu, 
prisunie nerezovú nádobu na stojane na použitý spotrebný materiál. 
 

P15 CS – Vypíše   dokumentáciu o spotrebe špeciálneho materiálu, evidenciu rúšok u 
operovaného pacienta.  Dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
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P16 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní kože podá 
operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania z podkožia. 
Potom podá  operatérovi moskito na šetrné preparovanie ďalších vrstiev a preparačné 
nožnice   na preťatie ligamenta. Asistentovi podá tupé háky na sprístupnenie v operačnom 
poli a operatérovi raspatórium na odsunutie periostu. 
 

P17 2. Repozícia zlomeniny 
 
CS – Na pokyn operatéra zapne prístroj na odsávanie. 
I – Pomáha  pri odsávaní v operačnej rane. Zároveň sa  s inštrumentačným stolíkom posunie 
trochu dozadu, aby uvoľnila prístup radiologickému technikovi  s RTG prístrojom pod 
sklenený stolík. Prísne dbá na dodržiavanie aseptických podmienok. 
Potom podá  operatérovi striekačku s F1/1 roztokom. Ten vypláchne ranu a inštrumentárka 
zvyšky roztoku odsaje. Vymení  asistentovi tupé háky za elevatória a operatérovi podáva 
jednozubý hák, ktorým pod kontrolou RTG prístroja zreponuje zlomeninu. 
 

P18 3. Založenie osteosyntézy 
 
I – Pripraví si vŕtací systém a založí  do vŕtačky  potrebný vrták. Podá  operatérovi  dlahu 
podľa zvoleného typu dlahovej techniky, operatér priloží dlahu k radiu a pod kontrolou rtg 
prístroja skontroluje správnosť naloženia dlahy.     Ak je to potrebné, môže ju domodelovať 
kombinovanými kliešťami.  Podá operatérovi cielič, ktorý si pripevní do distálneho otvoru 
v dlahe a následne na to vŕtačku s vŕtakom, potom merič na určenie dĺžky skrutky. Nachystá  
potrebnú dĺžku skrutky, upevní ju na  skrutkovač, podá skrutkovač so skrutkou operatérovi 
a ten ňou prifixuje dlahu. Operatér týmto spôsobom zavedie potrebný počet skrutiek, podľa 
zvoleného typu dlahy. 

P19 4 . Kontrola krvácania v operačnej rane 
 
Asistent odsáva krv z operačnej rany. 
 
I – Po  konečnej RTG kontrole podá operatérovi peroxid vodíka a následne F1/1 roztok na 
výplach operačnej rany. V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých 
gázových rúšok    a nástrojov  a  stav nahlási operatérovi. Asistentovi podá Redonov drén, 
ihelec s nachystaným stehom, chirurgickú pinzetu a nožnice  na prišitie  drénu. Po prifixovaní 
napojí redonovú súpravu, zatiaľ bez spustenia funkcie. 
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P20 5. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I – Po zrevidovaní operačnej rany  operatérovi podá atraumatický vstrebateľný steh a chirurgickú 
pinzetu na zošitie svalu a podkožia a nevstrebateľné monofilné vlákno na zošitie kože. Spustí 
funkciu redonovej súpravy. 

2.  

P21 I – Umyje  ranu s peroxidom vodíka a fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje 
s dezinfekčným roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P22 CS – Nachystá  sadrový obväz. 
CS – V  spolupráci s asistentom naložia sadrový obväz po lakeť. 
 

P23 Sanitár odsunie pacienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziologická sestra pa-
cienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia.   
 

P24 I – Použité  nástroje odovzdá sanitárke/ovi (ZA), ktorá vykonáva starostlivosť o použité 
inštrumenty podľa zásad dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje   na 
sito a zabezpečí transport do centrálnej sterilizácie. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva 
operačná sestra. 
 

P25 Upratovačky v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operačného výkonu vykonajú 
upratovanie. 
 

P26 Operačné  sestry a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické podmienky. 
 

V2 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní základného, pomocného 
inštrumentačného stolíka a stolíka so sklenenou pracovnou doskou. 
 

V4 
Sety kostného inštrumentária dlahovej techniky a sady skrutiek sú kompletne pripravené. 
 

V5 
Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení a zapájaní 

potrebnej techniky. 
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V6 
Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo inštrumentuje  pri 

operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 
 

V7 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou kontrolou 

použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. 
 

V8 Operačná rana je  vydenzifikovaná a  sterilne prekrytá. 
 

V9 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. 

V10 

Sanitár/ka (ZA) po skončení operácie vykonáva starostlivosť o  použité nástroje, podľa zásad 
dezinfekcie,  skontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží na sito a pripravi k následnej ste-
rilizácii. 

 

V11 
Upratovačky v spolupráci so sanitárkou/om (ZA) po skončení operácie vykonajú upratova-
nie. 
 

V12 Operačná sála sa nachystá k ďalšiemu operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie 
pri zlomenine distálneho radia dlahovou technikou 

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre p/k, otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok, kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

Š1
Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru

1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále        
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné), 
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky pot-
rebné sterilné sety inštrumentária
(základné, kostné, skrutky), 
rúškovania, vŕtací systém a iné 
potrebné sterilné a nesterilné 
pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov

inštrumentária

1b 0b

UPOZORNENIE:
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P2 

Skontrolovala CS osobné údaje  
a predoperačnú prípravu p/k?
Overila prítomnosť/neprítomnosť 
alergie na dezinfekčné roztoky    
a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P3

Sanitár/ka (ZA) správne uložil p/k
na operačný stôl a  prifixoval 
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P4

Operačná sestra vykonala  chi-
rurgickú dezinfekcia rúk          
pred operačným výkonom podľa 
predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilného 
plášťa a navliekaní sterilných 
rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Dodržala cirkulujúca sestra zása-
dy sterility pri otváraní sterilného 
rúškovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne      
pri rúškovaní sterilných stolíkov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P7

Všetok sterilný materiál otvorený 
k operačnému výkonu bol v  ne-
porušenom obale, označený indi-
kátorom sterility a dátumom 
exspirácie?

Kontrola sterilného
materiálu

a indikátorov
sterility

1b 0b

P8

CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej nahlá-
sila inštrumentárka?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P9
Postupovala CS  pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

P10 Dodržal sanitár/ka (ZA) pri asis-
tencii operatérovi počas umýva-
nia operačného poľa zásady 
asepsy?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b
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P11

Postupovali sestry správne          
pri obliekaní lekárov                     
do operačných plášťov?

Pozorovanie
sestier počas

činnosti
1b 0b

P12

Dodržala inštrumentárka správny
postup a zásady sterility              
pri rúškovaní operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P13

Dodržala inštrumentárka  v spo-
lupráci s CS zásady sterility pri 
navliekaní sterilných návlekov   
na  RTG prístroj?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Pozapájal sanitár s CS prístrojo-
vú techniku a správne nastavil 
operačné lampy? Skontrolovala 
inštrumentárka funkčnosť 
elektrokoagulácie a odsávačky?

Pozorovanie
sestry

počas činnosti
1b 0b

P15

Cirkulujúca sestra vyplnila všetku
potrebnú dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P16-21

Inštrumentárka mala dobrý prí-
stup k operačnej rane a pravej 
ruke operatéra?                           
Postupovala inštrumentárka pod-
ľa postupov štandardu v bodoch 
P16-P21?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 6b 0b

P22

Pripravila cirkulujúca sestra ope-
račnú sadru?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P23

Anestéziologická sestra bezpeč-
ne odovzdala p/kl do starostlivos-
ti sestre operačného oddelenia 
(pooperačnej izby)?

Pozorovanie
sestry

počas činnosti
1b 0b

P24-26

Po skončení operačného výkonu 
dodržali operačné sestry, 
sanitár/ka (ZA) zásady dezinfek-
cie a ochrany  bezpečnosti  
práce?

Pozorovanie
sestry,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

3b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Dodržali sa aseptické podmienky
počas operačného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas  činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri dezinfekcii rúk pred 
operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka správny
postup pri rúškovaní základného 
a pomocného inštrumentačného 
stolíka ?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Sety kostného inštrumentária 
dláhovej techniky a sady skrutiek
boli kompletne pripravené?

Kontrola
inštrumentária 1b 0b

V5

Postupovala CS pohotovo při
obsluhe operačného
tímu, rozložení a zapájaní
potrebnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Sleduje pozorne inštrumentárka
priebeh operačného výkonu        
a pohotovo inštrumentuje           
pri operácií a dodržiava základne
zásady inštrumentačnej tech-
niky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V7

Dokumentácia pred a počas 
operácie bola vedená správne    
a súhlasí s následnou kontrolou 
použitých gázových rúšok          
a použitých nástrojov?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V8

Operačná rana bola vydezin- 
fikovaná a  sterilne prekrytá?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V9 Dodržiaval  operačný tím zásady
ochrany bezpečnosti práce?

Pozorovanie
operačného tímu

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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V10-11

Dodržali sa zásady dezinfekcie   
pri starostlivosti o použité 
inštrumentárium a zásady           
pri upratovaní po operačnom 
výkone?

Otázka pre sestru,
sanitárku/ra (ZA)

   2b 0b

V12

Operačná sála bola pripravená   
na ďalšiu operáciu? Kontrola prostredia    1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   42 bodov (100%)                                                     
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  41 – 40 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu   39 bodov 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

• Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

• Pripraviť sterilné inštrumentárium, materiál a 
pomôcky k operačnému výkonu 

• Pripraviť nesterilné pomôcky, materiál a prístroje               
k operačnému výkonu 

• Poznať zásady inštrumentovania a postup 
operačného výkonu 

• Inštrumentovať pri operačnom výkone 
• Správne zaznamenávať dokumentáciu o p/k a 

použitom špeciálnom zdravotníckom materiáli počas 
operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti so zlomeninou krčka stehennej kosti indikovaní na 
operačný výkon 
 

Dátum kontroly: najmenej 2x za rok 
 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci:  Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne  po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený steril-
ný plášť a rukavice, čiapku, masku 

 Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 

 Chirurgovia (operatér a asistent) 

 Anestéziológ 

 Anestéziologická sestra 

 Zdravotnícky asistent   (ZA) 

 Rádiologický technik 
                                   

Š2 Prostredie: Operačná sála superaseptická 
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Š3 Pomôcky : 1. Sterilné pomôcky: 
 
Základné inštrumentárium: 
 
• násadce na čepele 
• nožnice preparačné malé, dlhé 
• nožnice pre inštrumentárku 
• chirurgické pinzety malé, stredné 
• anatomické jemné pinzety malé, stredné 
• anatomické  pinzety veľké 
• peány moskito 
• peány malé 
• peány stredné 
• peány veľké 
• Mikuliczove kliešte 
• Kocherove kliešte veľké 
• háky tupé krátke 
• háky viaczubé tupé 
• Langebeckove háky 
• tampónové kliešte so zámkom 
• ihelce – autofix 
• Redonova ihla 
• Backahusove svorky 

• nádoby na dezinfekčný roztok 
• nádoby na fyziologický roztok 
• nádoba na peroxid vodíka 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
 kožné 
 polkrúhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkosti 
 polkrúhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 

 
Kostné inštrumentárium: 
 
• zahnuté tupé Hohmanove elevatória 
• špicaté Hohmanove elevatória široké, úzke 

• lištové raspatórium 
• exkochleačná lyžica viac veľkostí 
• jednozubé háky ostré, tupé 
• Luer kliešte 
• kostné šidlo 
• kovová lopatka 
• ploché dláta rôznej šírky 
• žliabkové dláto 
• kombinované kliešte 
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• chirurgické kladivo 
• ručné skľúčidlo 
• špeciálne inštrumentárium podľa typu dlahovej 
techniky 
• sady skrutiek 
• vŕtaky 
• predvŕtavaky 
• hĺbkomer 
• K – drôty rôznej hrúbky 
 

Jednorázové rúškovanie 
 
• set chirurgický univerzálny: 
 návlek na základný inštrumentačný stolík 
 rúška na pomocný inštrumentačný stolík 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 75x90 cm – 2 kusy 
 rúška dvojvrstvová samolepiaca 150x240 cm – 2 kusy 
 lepiaca páska, utierky 
 

• alebo namiesto univerzálneho setu sa použije jedna veľká rúška 
na extenzný stôl s incíznou fóliou 

 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace 150x240 cm 
• rúšky dvojvrstvové 
• návleky na inštrumentačný stolík 
• incízna fólia 
• operačné  plášte 
• návleky na RTG prístroj – 3 kusy + kovové svorky 
 
Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 
Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• sterilné krytie operačnej rany 
 
Ostatné pomôcky: 
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• vŕtací systém (pneumatrický alebo elektrický) 

• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• koagulačný kábel 
• koagulačné ihly 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• operačné rukavice duplex pre inštrumentárku 
• operačné rukavice duplex pre chirurgov 
• operačné rukavice  rôznych veľkostí 
 
Roztoky: 
 
• dezinfekčný roztok alkoholový 
• dezinfekčný roztok iodový 
• fyziologický roztok na výplach 
• peroxid vodíka 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• extenzný operačný stôl s príslušenstvom ( oddeľovací 
rám pre pre anestéziológa, pomôcky k polohovaniu) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• horucovzdušný sterilizátor, autokláv 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
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• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranná zástera, RTG ochranný golier, dozimeter 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný 
materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• hydrofilový obväz 
• mäkká vata 
• plátený návlek na hornú končatinu (bavlnená rúška) 
• plátený návlek na dolné končatiny (bavlnená plachta) 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na inštrumenty 
• infúzne stojany 
 

Š4 Dokumentácia : • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44             

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného odevu (košeľa, nohavice), 
prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv), nasadia si čiapku            a masku.   

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a nachystajú všetky 
potrebné sety inštrumentov, potrebný sterilný materiál a vizuálne skontrolujú potrebné 
nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo k extenznému operačnému stolu, 
prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacienskom“ priepuste prevezme  od sestry      a 
sanitára/ky (ZA) z operačného oddelenia  p/k.  Skontroluje identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa hygienickú  prípravu, prípravu operačného poľa, 
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skontroluje či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a skontroluje správne naloženie 
bandáže dolných končatín. Sestra overí alergiu na dezinfekčné roztoky        a lieky. P/k sa 
presunie na transportný vozík, prezlečie sa do plášťa pre pacienta, vlasy sa pokryjú 
jednorázovou čiapkou a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na 
operačnú sálu. 
 

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží p/k na operačný stôl, pripevní neutrálnu elektródu na rameno 
(gluteálnu oblasť)  a upevní oddeľovací  pre anestéziológa na operačný stôl. 
Pomáha operatérom pri manipulácii s extenčným stolom počas zatvorenej repozície 
zlomeniny. 
 

P5 I – Oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier a 
pripne si dozimeter.  V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické 
 umývanie rúk podľa predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44). Po dezinfekčnom umytí rúk vstúpi     do operačnej sály. 
 

P6 CS –  Otvorí lukasterik s operačným plášťom a asistuje inštrumentárke pri obliekaní. 
I – Vyberie si sterilný plášť a za pomoci CS sa doň oblečie. 
 
CS – Otvorí  lukasterik operačných rukavíc. 
I – Vyberie  si sterilné operačné rukavice a navlečie si ich. 
 

P7 CS – Otvorí univerzálny set sterilného jednorázového rúškovania a následne sólové krycie 
rúšky nelepivé  a návleky na inštrumentačné stolíky. 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS zarúškuje inštrumentačný stolík 
pomocný, základný a  inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty. 

P8 CS – Otvorí  sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor) so základným inštrumentárom, 
sterilizačný kontajner (lukasterik, sterilizátor)  s  kostným inštrumentáriom, sadu skrutiek, 
vŕtací systém   a pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. 
Dodržiava zásady asepsy. 
Kontroluje indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. Zo sterilných 
lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej dobe 
použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe špeciálneho 
zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. Na sterilizačných 
kontajneroch a lukasterikoch kontroluje indikátory sterility. 

P9 I –  Vyberie základné sito inštrumentov, kostné inštrumenty, skrutky  a položí ich  na 
pomocný  inštrumentačný  stolík. Skontroluje ich počet a funkčnosť. Postupne si preberá od 
CS  všetky ďalšie potrebné sterilné pomôcky (šijací materiál, obväzový materiál, vŕtací 
systém, koagulačný kábel, odsávaciu súpravu a iné).       Na základný inštrumentačný  stolík 
si nachystá základné inštrumentárium  potrebné k operácii. Na inštrumentačný stolík na 
špeciálne inštrumentárium si rozloží inštrumentárium potrebné k dlahovej technike. Všetko 
si prehľadne rozloží, aby  pohotovo vedela pripraviť a podať potrebné inštrumentárium. 
Inštrumenty, ktoré potrebovať nebude  nechá uložené  na site na pomocnom 
inštrumentačnom stolíku  a prikryje sterilnou rúškou. Na pomocný stolík si pripraví aj 
potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a rukavice pre operatéra a 
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asistenta. 
 
Zostavy inštrumentária, ktoré je potrebné skladať si pripraví dopredu (vŕtací systém). 
 
Poskladá si vŕtací systém: 
I – V spolupráci s CS sfunkční vŕtací systém tým, že CS vloží za aseptických podmienok 
nesterilnú batériu do sterilného puzdra na batériu, ktorú inštrumentárka vybrala zo 
sterilného setu a drží ju v ruke tak, aby CS mohla vložiť batériu  do púzdra. 
I – Puzdro zatvorí a zaistí, aby sa počas operačného výkonu neotvorilo. 
 
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie.   
 

P10 CS – do sterilnej nádoby naleje antiseptický roztok  na dezinfekciu operačného poľa,           
do druhej nádoby dezinfekčný roztok na výplach a do ďalšej nádoby fyziologický roztok na 
výplach operačnej rany. 
 

P11 Operatér oblečie si  RTG ochrannú zásteru a gumovú zásteru, nasadí si RTG ochranný golier 
a pripne si dozimeter.  Po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s gázovými 
tampónmi alebo gázovými rúškami a tampónovými kliešťami  na umývanie operačného 
poľa. 

P12 Operatér použité tampóny odhadzuje do nádoby na použitý materiál, odloží tampónové 
kliešte  a nádobu. 
 
CS – Prevezme použitú nádobu a tampónové kliešte, odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa 
na  umývanie operačného poľa použijú gázové rúšky, tie odloží    do nerezovej nádoby na 
stojane na použitý spotrebný materiál v operačnej sále. Tieto rúšky  sú evidované v evidencii 
rúšok u operovaných pacientov. 
 

P13 I – Podá  chirurgom sterilné operačné plášte. 
 
CS – Pomáha  pri obliekaní sa do sterilného operačného plášťa chirurgom. 
I – Navlečie im rukavice. 

P14 Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním: 
 
1. Malými dvojvrstvovými rúškami zakryjú kovovú kostru extenzného stola. 
2. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú  neoperovanú končatinu. 
3. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú operovanú končatinu tesne pod dolným 
pólom operačnej rany. 
4. Veľkou rúškou samolepiacou zarúškujú stred repozičného operačného stola. 
5. Veľkou rúškou samolepiacou odizolujú anestéziu. 
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6. Malými samolepiacimi rúškami dorúškujú operačné pole. 
7. Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu. 
 

alebo 
 

       Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole veľkou sterilnou rúškou na 
extenzný stôl s incíznou fóliou, ktorá sa priloží na operačné pole a dolná časť       sa rozkladá 
smerom k dolným končatinám p/k. Horná časť sa rozkladá smerom          k hlave p/k  a rohy 
rúšky sa zachytia o infúzne stojany. 

 
I – Navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. 
 
I – Postupne podáva CS návleky na RTG pojazdný prístroj. 
CS – Asistuje pri obliekaní návlekov na RTG pojazdný prístroj. 

P15 I –  Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi, rozloží a fixuje koagulačný 
kábel (aktívnu elektródu) a odsávaciu hadicu lepiacou páskou  k rúškovaniu.     
 

P16 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS zapne a nastaví operačné lampy. Pomáha  inštrumentárke 
pri postavení a rozmiestnení prístrojovej techniky. Napojí koncovku odsávacej hadice na 
nádobu odsávačky a zapojí do elektrickej siete. Zapojí koncovku aktívnej a indiferentnej 
elektródy do koagulačného prístroja, položí nožný ovládač prístroja k nohe inštrumentárky a 
zapojí do elektrickej siete. Zapojí elektrický varič do elektrickej siete a nastaví stôl do 
požadovanej polohy. Ponapája káble na uzemnenie zdravotníckej techniky a dodržiava 
zásady ochrany a bezpečnosti  práce. 

P17 CS – Vypíše   potrebnú dokumentáciu (o spotrebe špeciálneho materiálu, evidenciu rúšok u 
operovaného pacienta a iné).  Dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas, plní pokyny 
operačného tímu. Počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu a vzdialiť sa 
z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P18 Inštrumentárka dodržiava zásady inštrumentačnej techniky: 
 
1. Dohovor s operatérom a asistentom 
2. Úprava nástrojov a pomôcok pred podaním 
3. Podávanie nástrojov 
4. Spätné preberanie nástrojov 
5. Počítanie gázových rúšok   a nástrojov 
 

P19 Priebeh operačného výkonu 
 
1. Repozícia zlomeniny 
 

        Operatér v spolupráci s asistentom zatvoreným spôsobom zreponujú zlomeninu  na 
repozičnom stole pod RTG kontrolou mobilného RTG prístroja. Zlomeninu zreponujú  ešte 
pred zarúškovaním operačného poľa. 
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P20 2. Sprístupnenie operačného poľa 
 
I – Podá  operatérovi skalpel  na kožnú incíziu a asistentovi chirurgickú pinzetu. Po narezaní 
kože podá operatérovi koaguláciu a jemnú anatomickú pinzetu na zastavenie krvácania 
z podkožia. Potom podá  asistentovi ostré háky a operatérovi druhý skalpel alebo 
preparačné nožnice  na preťatie fascie. 
I – Operatérovi podá lištové raspatórium na sprístupnenie krčka stehennej kosti a následne 
po odklopení širokého svalu stehna vymení háky za Hohmanove elevatória. Asistent založí 
Hohmanove elevatória do operačnej rany tak, aby sprístupnil operačné pole. 
 

P21 3. Založenie osteosyntézy 
A/ 
I –  Pripraví si vŕtací systém a založí  do vŕtačky  K – drôt na dočasnú fixáciu zlomeniny. Podá 
operatérovi uhlomer a vŕtačku, ktorou  zavŕta vodiaci drôt so závitom v požadovanom 
smere pomocou uhlomera za stálej RTG kontroly do hlavice stehennej kosti. Drôt končí 
tesne pri kontúre hlavice a prechádza stredom krčka stehennej kosti v oboch projekciách. 
Operatér zaistí nežiadúcu rotáciu hlavice fixáciou K – drôtom  zavedeným v proximálnej časti 
krčka do hlavice paralelne s vodiacim drôtom nad ním. 
 
I – Preberá vŕtačku a operatérovi podá merítko na určenie dĺžky DHS skrutky. Operatér 
merítkom zmeria potrebnú dĺžku DHS skrutky. Skrutka musí končiť minimálne 5 mm pod 
RTG kontúrou hlavice. Vonkajší koniec skrutky by mal byť aspoň 5 mm ponorený pod okraj 
kosti (predpokladaný skrat resorbcie v priebehu hojenia zlomeniny), takže zvolená dĺžka 
skrutky bude o 10 mm kratšia, než nameraná dĺžka ponoreného zavedeného vodiaceho 
drôtu. 
Inštrumentárka pripraví do vŕtačky dutý vrták upevní ho kľúčom a podá operatérovi. 

Operatér preberie vŕtačku a na vodiaci drôt nasadí dutý vrták, ktorého dĺžka je vopred na-
stavená a je o 5mm kratšia ako nameraná dĺžka na merítku. Predvŕta požadovaný otvor. 
Súčasne je vyvŕtaný kanál pre skrutku aj pre objímku dlahy. 

Inštrumentárka pripraví roztok do vyplachovacej striekačky na výplach. Operatér ranu vy-
pláchne.         

P22 B/ 

I – Podáva  závitník s ručným držiakom. Pripraví si skrutku požadovanej veľkosti, ktorú po-
skladá do zostavy (skrutka + zavádzacia stopka + spojovacia skrutka). Celý komplet spolu 
s kľúčom na osteosyntézu podá operatérovi.    

Po prevzatí kľúča na osteosyntézu podá operatérovi prázdnu vŕtačku, aby vytiahol vodiaci 
drôt a paralelný  K – drôt.                                                                                                                                
Operatér si závitníkom pripraví kanál pre skrutku, prevezme celý komplet  a zavádza skrut-
ku, odstráni kľúč vysunutím a odstráni oba Kirschnerove drôty.                                                                                                                                                                
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 I – Prevezme zavádzaciu stopku a spojovaciu skrutku a podá operatérovi požadovanú dlahu 
 narážač  a kladivo.   Operatér zavádza  požadovanú  dlahu,   dorazí                                                                                                                                       
ju pomocou narážača a kladiva. Inštrumentárka podá kompresnú skrutku a skrut-kovač. 
Konečnú kompresiu úlomkov operatér uskutoční dotiahnutím kompresnej skrutky. 

P23 C/ 

I – Do  vŕtačky pripraví kortikálny vrták ø 3,2mm, na ktorý nasadí chránič na vrták a podá 
operatérovi. Následne podáva hĺbkomer, kortikálny závitník, striekačku s výplachom, 
kortikálnu skrutku potrebnej dĺžky nasadenú na skrutkovači.  Postup pri zavádzaní 
kortikálnych skrutiek do DHS dlahy zopakuje inštrumentárka až kým nie je dlaha istená vo 
všetkých otvoroch. 

Operatér  dlahu fixuje štandardnou technikou kortikálnymi skrutkami  – vŕta                                                                                                                                     
kortikálnym vrtákom, odmerá dĺžku kortikálnej skrutky hĺbkomerom, predvŕta závit 
kortikálnym závitníkom a zavedie skrutku pomocou skrutkovača. Po konečnej fixácii dlahy 
kortikálnymi skrutkami a RTG kontrole podá operatérovi dezinfekčný roztok   na výplach 
operačnej rany. 

P24 4. Uzatvorenie operačnej rany v anatomických vrstvách 
 

I      V  spolupráci s cirkulujúcou sestrou skontroluje počet použitých gázových rúšok a nástrojov  
a  stav nahlási operatérovi. CS urobí písomný záznam. 

 
    I – Asistentovi   podá Redonov drén, ihelec   s nachystaným stehom na prišitie  drénu, 

chirurgickú pinzetu a nožnice. Po prifixovaní napojí redonovú súpravu zatiaľ bez spustenia 
funkcie.  Operatérovi podá vstrebateľný steh a chirurgickú pinzetu na zošitie svalu, 
nevstrebateĺný steh na fasciu, vstrebateľný steh na podkožie a nevstre-bateľné monofilné 
vlákno  na zošitie kože. Po zošití operačnej rany spustí funkciu Redonovho drénu. 

P25 I – Umyje  ranu s  fyziologickým roztokom, osuší a následne umyje s dezinfekčným 
roztokom. Sterilne ranu prekryje. 
 
CS – Operačné krytie prifixuje. 
 

P26 CS – Pomáha  pri odrúškovaní pacienta/klienta, odpojení prístrojovej techniky a uložení na 
pôvodné miesto. 
 

P27 Sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály  do prekladacej zóny. Anestéziolo-
gická sestra pacienta/klienta odovzdá sestre z  operačného oddelenia (pooperačnej izby).   
 

P28 I – Použité  nástroje odovzdá  do umývarky nástrojov. 
 
Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS vykonáva dezinfekciu a dodržiava  zásady výkonu 
dezinfekcie, kontroluje nástroje podľa zoznamu, uloží nástroje  na sito a zabezpečí transport 
do centrálnej sterilizácie alebo sterilizáciu v operačnej sále. Sterilizačný proces v operačnej 
sále vykonáva operačná sestra. Počas ÚPS tieto činnosti vykonáva operačná sestra. 
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P29 Upratovačka v spolupráci so sanitárkou po skončení operačného  vykoná upratovanie. 
Dodržiava zásady ochrany a bezpečnosti práce. 
 

P30 Operačná sestra a sanitár/ka (ZA)  nachystajú operačnú sálu k ďalšiemu operačnému 
výkonu. 
 

  
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

  

V1 Počas operačného výkonu sa dodržiavajú, čo najprísnejšie superaseptické 
podmienky. 

V2 Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V3 Inštrumentárka dodržiava správny postup pri rúškovaní základného, pomocného 
inštrumentačného stolíka a inštrumentačného  stolíka na špeciálne inštrumenty. 
 

V4 Sety kostného inštrumentária dlahovej techniky a sady skrutiek sú kompletne pripravené. 
Vŕtací systém je pripravený a funkčný. 
 

V5 Cirkulujúca sestra postupuje  pohotovo pri obsluhe operačného tímu, rozložení 
a zapájaní potrebnej techniky. 
 

V6 Inštrumentárka pozorne sleduje priebeh operačného výkonu a pohotovo 
inštrumentuje  pri operácií a dodržiavala základne zásady inštrumentačnej techniky. 

V7 Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gázových rúšok a použitých nástrojov. Táto skutočnosť             
sa  písomne zaznamenavá. 

V8 Bezpečnosť operačného tímu a pacienta/klienta je zachovaná. Operačný tím  používa RTG 
ochranné pomôcky. 

V9 Pacient/klient je bezpečne odovzdaný do starostlivosti sestry z operačného 
oddelenia (pooperačnej izby). 

V10 Starostlivosť o použité inštrumentárium bola vykonaná podľa zásad výkonu 
dezinfekcie. 

V11 Upratovanie v operačnej sále medzi operáciami bolo vykonané podľa zásad výkonu uprato-
vania. 

V12 Operačná sála je pripravená k ďalšiemu výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Inštrumentovanie                
pri OS krčka femuru pomocou DHS      

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre p/k, 
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

   Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka 
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené superaseptické 
podmienky v operačnej sále      
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné 
pomôcky (sterilné aj nesterilné),
prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú 
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E

 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran- 
ného pracovného odevu?

Kontrola
ochranného

pracovného odevu
1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?
Nachystali sestry všetky
potrebné sterilné sety inštru-
mentária (základné, kostné, 
skrutky), sety  rúškovania, vŕtací
systém a iné potrebné sterilné   
a nesterilné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola sterilných
setov

inštrumentária

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P3

Skontrolovala CS osobné údaje 
p/k a predoperačnú prípravu  a  
overila prítomnosť/neprítomnosť
alergie na dezinfekčné roztoky  
a lieky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
p/k na operačný stôl a  prifixoval
neutrálnu elektródu?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Operačná sestra si obliekla 
RTG ochranné pomôcky a vy-
konala chirurgickú dezinfekciu 
rúk pred operačným výkonom 
podľa predpísaného štandardu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní plášťa       
a navliekaní sterilných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Dodržala CS zásady sterility pri 
otváraní sterilného rúškovania   
a následne postupovala in-
štrumentárka správne pri ruš-
kovaní sterilných inštrumentač-
ných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvore-
ný k operačnému výkonu bol     
v  neporušenom obale, ozna-
čený indikátorom sterility a dátu-
mom exspirácie?

Kontrola materiálu
a indikátorov

sterility 1b 0b

P9 

Dodržala inštrumentárka zásady
sterility pri príprave sterilného 
inštrumentária?                          
CS urobila písomný záznam do 
dokumentácie o počte priprave-
ných gázových rúšok pred ope-
račným výkonom, ktorý jej na-
hlásila inštrumentárka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P10

Postupovala CS pri nalievaní  
sterilných roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Operačný tím si obliekol RTG 
ochranné pomôcky?

Pozorovanie tímu
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P12

CS rozložila gázové rúšky        
po umytí operačného poľa       
do nádoby na použitý materiál   
v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti
Otázka pre CS 1b 0b

P13

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov  do operač-
ných plášťov?

Pozorovanie
sestier

počas činnosti
1b 0b

P14

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní operačné-
ho poľa a dodržala zásady steri-
lity pri ruškovaní operačného 
poľa a pri navliekaní sterilných   
návlekov na  RTG prístroj?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

   
P15-16

Ponapájal sanitár/ka  (ZA)          
s CS prístrojovú  techniku          
a správne nastavil operačné 
lampy?       

Skontrolovala inštrumentárka 
funkčnosť elektrokoagulácie      
a odsávačky?

Pozorovanie
sanitár/ka  (ZA),

sestry
počas činnosti

2b 0b

   P17

Cirkulujúca sestra vyplnila všet-
ku potrebnú dokumentáciu?
Sledovala  CS operačný výkon  
a bez vyzvania inštrumentárke 
dopĺňala potrebný materiál?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P18

Dodržiavala inštrumentárka 
zásady všeobecnej inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P19-25

Postupovala inštrumentárka 
podľa postupov štandardu          
v bodoch P19-P23?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 7b 0b

P26

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA)  
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady         
pri manipulácii s použitým 
jednorázovým rúškovaním?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P27

Anestéziologická sestra bezpeč-
ne odovzdala p/k do starostli-
vosti sestre operačného           
oddelenia (pooperačnej izby)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P28-29

Dodržala I, CS, sanitár/ka (ZA) 
po skončení operačného vý-
konu predpísané zásady výkonu
upratovania, zásady výkonu 
dezinfekcie a  ochrany bezpeč-
nosti práce?

Pozorovanie
sestier,

sanitára/ky (ZA)
počas činnosti      

2b 0b

P30

Operačná sála bola nachystaná 
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Otázky pre sestru 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda
hodnotenia

Áno Nie 

V1

Boli dodržané superaseptické 
podmienky počas operačného 
výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred operáciou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka
správny postup a zásady 
asepsy pri rúškovaní
sterilných inštrumentačných 
stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Pripravila inštrumentárka   
inštrumentárium k operačnému
výkonu, sterilné rúškovanie      
a všetky potrebné sterilné 
pomôcky k operačnému 
výkonu? Vŕtací systém je 
funkčný?

Kontrola
inštrumentária,

pomôcok
1b 0b

V5

CS bola počas operačného 
výkonu k dispozícii operačné-
mu tímu a mala včas prip-
ravený všetok potrebný ma-
teriál?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6

Inštrumentárka sledovala
pozorne priebeh operačného
výkonu  a pohotovo inštru-
mentovala   pri operácií 
a dodržiavala základne zásady
inštrumentačnej techniky?     

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V7

Bola dokumentácia pred           
a počas operácie vedená 
správne a súhlasí s následnou 
kontrolou použitých gazových 
rúšok a použitých nástrojov?
Bola táto skutočnosť nahlá-
sená operatérovi inštrumen-
tárkou a následne písomne 
zaznamenaná CS?

Kontrola
dokumentácie     

 Otázka pre sestry
1b 0b

V8

Dodržiaval operačný tím 
zásady ochrany a bezpečnosti 
práce?

Pozorovanie
operačného tímu 1b 0b

V9

Odovzdal sanitár/ka (ZA), 
anestéziologická sestra 
pacienta/klienta bezpečne        
do starostlivosti sestre 
operačného oddelenia?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA),

sestry počas
činnosti

   1b   0b

V10-11

Dodržali sa zásady výkonu 
dezinfekcie   pri starostlivosti    
o použité inštrumentárium        
a zásady výkonu upratovania   
po operačnom výkone?            

Otázka pre sestru,
sanitára/ku (ZA)

Pozorovanie
pri činnosti  

 2b 0b

V12
Operačná sála bola pripravená
k ďalšiemu operačnému vý-
konu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  46 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 46 – 45 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 44 bodov    

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ:  Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Postupovať prísne asepticky pri obliekaní, príprave 
inštrumentačných stolíkov, nástrojov a  pomôcok 

 Dokonale poznať operačný postup a inštrumentárium 
potrebné k daným operačným výkonom 

 Dôsledne kontrolovať indikátory sterility 

 Správne zaznamenať dokumentáciu o sterilizácii a 
spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

 
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

 

  

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 
Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštrumentárku 
a operačnú skupinu lekárov 

Š2 Prostredie: Operačné sály 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
 
• základné chirurgické inštrumentárium doplnené o špeciálne sety 
podľa druhu operačného výkonu   
• sety na rôzne typy osteosyntézy 
• osteosyntetický materiál 
• sety inštrumentária k laparoskopiam 
• sety inštrumentária k artroskopiam 
• sety inštrumentária k gynekologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k urologickým operačným výkonom 
• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 
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• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 
 

Operačné prádlo: 
 

• plachty 
• rúšky (kompres) 
• operačné plášte 
• gumovky 
 

Jednorázové rúškovanie (rôzné druhy): 
• univerzálny set 
• rectum set 
• končatinový set 
• set na laparoskopiu 
• sekčný set 
• litotomický set 
• sety k totálnym endoprotézam kolena a bedra 
• návleky na  inštrumentačný stolík 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace – rôznej veľkosti 
• rúšky dvojvrstvové – rôznej veľkosti 
• návleky na dolnú končatinu 
• lepiaca páska 
• utierky na ruky 
• incízne fólie 
• zberné vrecká 
• návleky na prístroje 
 
Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 

   kožné staplery 
 

Mechnické sutury 
 

   cirkulárne staplery 

   katre + zásobníky 
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   lineárne stalery + zásobníky 

   contoury + zásobníky 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané – rôznej veľkosti 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malý (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľký (gázová rúška veľká) 
• longety 
• sterilné krytie operačnej rany – rôzne druhy 
• elastické obväzy 
• hydrofilové obväzy 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• striekačky, ihly 
• súpravy na odsávanie 
• Redonov drén 
• redonové súpravy 
• laparotomické drény 
• drenážne systémy 
• močové katétre 
• rôzne cievky 
• zberné sáčky 
• sondy 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• operačné rukavice duplex 
• operačné rukavice pudrové 
• operačné rukavice bez pudrové 
• miska na vákuové miešanie cementu 
• kostný cement 
• pílový list 
• implantáty – k cervicocapitápnej  endoprotéze 
                  - k totálnej endoprotéze bedra a kolena 
• sieťky na plastiky 
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Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčné roztoky alkoholové 
• dezinfekčné roztoky iodové 
• fyziologický roztok na výplach 
• vstrebateľné hemostatiká 
• antibiotiká 
• Mesocain gél, Cathejel gél 
• lokálne anestetiká 
• infúzne roztoky 
• kontrastné látky 
• konzervačné prostriedky 
• masti (biela vazelína) 
• farbivá   
• Formalín 10% 
 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu, závažie 5 kg ) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
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• ligasure s príslušenstvom 
• odsávačka, nožný pedál 
• laparoskopické zostavy prístrojovej techniky 
• artroskopické zostavy prístrojovej techniky 
• nožný pedál k vákuovému miešaniu cementu 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• infúzne stojany 
• RTG pojazdný prístroj, RTG monitor 
• RTG ochranné zástery a  goliere, dozimetre 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44    

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia   si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a materiálno- technické 
vybavenie. Je potrebné, aby inštrumentárka poznala operačný postup a vedela, aké a koľko 
inštrumentov bude potrebovať. Začínajúca  inštrumentárka sa zoznámi s plánovanou 
operáciou prostredníctvom odbornej literatúry, konzultáciou so staršou kolegyňou alebo 
členom operačného tímu chirurgov. Nachystajú potrebné sety inštrumentov a ostatné 
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pomôcky podľa druhu operačného výkonu. Skontrolujú funkčnosť potrebných prístrojov. 
 

P3 K príprave k operácii má inštrumentárka k dispozícii základný inštrumentačný stolík                 
s nastaviteľnou výškou a vysunutou úložnou plochou tak, aby ho bolo možné umiestniť nad 
operovaného pacienta/klienta. Na uloženie rezervného inštrumentária a ostatných 
pomôcok používa jeden alebo viacero pomocných stolíkov. Stolíky musia byť pojazdné, čisté 
a vydezinfikované. Pred každým operačným výkonom sa v operačnej sále vykonáva 
dezinfekcia predmetov a pomôcok. 

P4 I – Oblečie si ochrannú igelitovú zásteru a pristúpi k umývadlu určenému  na umývanie rúk. 
Vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44).  Po vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi   do operačnej sály. 
 

P5 CS – Otvorí lukasterik s operačným plášťom tak, aby sa nedotkla sterilného obsahu ani 
vnútornej strany obalu a nasmeruje ho k inštrumentárke. 
 
I –  Prevezme od CS sterilný plášť tak, aby sa nedotkla nesterilnej časti. Rukami 
predpaženými pred telom plášť rozvinie v dostatočnej vzdialenosti od okolitých predmetov 
aj svojho tela. Ruky opatrne vsunie do rukávov.          
 

P6 CS –  Zozadu uchopí horné tkaničky (na jednorazovom plášti suchý zips), jemne potiahne 
dozadu, plášť navlečie  a potom zaviaže tkaničky (na jednorazovom plášti zalepí suchý zips v 
oblasti krku  a  zaviaže tkaničku vzadu vo vnútri plášťa v oblasti pása). Nedotýka sa pri tom 
povrchu ale iba vnútra plášťa. Postupne zaväzuje zostávajúce tkaničky na okraji plášťa. 
Pásové tkaničky uchopí čo najnižšie bez dotyku s plášťom a zaviaže  ich primerane silno. 
Na jednorazovom plášti na tkaničke, ktorá sa viaže zvonku okolo pása je koniec pripravený 
tak, aby CS ho mohla uchopiť, obísť okolo inštrumentárky  a podať jej tkaničku, aby sa 
inštrumentárka mohla sama zaviazať do sterilného operačného plášťa za aseptických 
podmienok. Tá časť tkaničky, ktorú CS uchopila je krytá obalom, ktorý po podaní 
inštrumentárke sa odstráni. Inštrumentárka sa obalu nedotýka, uchopí len sterilnú tkaničku. 
I – Zaviaže si tkaničky na zápästí tak, aby netlačili a aby bola v čo najmenšom kontakte s 
plášťom. Na jednorazovom plášti si upraví elastické manžety smerom  k zápästiu. 
 

P7 CS – Otvorí vonkajší obal sterilných operačných rukavíc tak, aby sa nedotkla vnútorného 
sterilného obalu. 
I – Prevezme vnútorný sterilný obal s rukavicami. Obal rozvinie. Rukavice sú uložené 
palcami smerujúcimi nahor s okrajovou manžetou. Holou rukou drží  a naťahuje rukavicu 
zvnútra cez okraj plášťa tak, aby sa nedotkla vonkajšej strany. Rukou s oblečenou sterilnou 
rukavicou potom drží a naťahuje druhú rukavicu už opačne  (drží si ju z vonkajšej strany) tak, 
aby sa nedotkla ani holej ruky ani vnútra rukavice a natiahne ju cez okraj plášťa. 
 

P8 I – Rukavice si upraví tak, aby bol zachovaný cit v prstoch a aby bola manžeta vytiahnutá 
dostatočne vysoko, čím zamedzí vyčnievaniu tkaničiek (manžiet) z rukavíc. 
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P9 I – Po  oblečení operačného plášťa a rukavíc drží ruky pred sebou mierne ohnuté  v lakťoch 
tak, aby sa nedotkla masky ani plášťa pod úrovňou pása. 
 

P10 I a CS sa vzájomne pozorujú, či nedošlo k pochybeniu a tým k porušeniu zásad asepsy. Pokiaľ 
by sa tak stalo, celý postup treba zopakovať. 
 

P11 I – Pri príprave inštrumentária a pomôcok pracuje prísne asepticky.       
 

P12 CS – Otvorí kontajner so sterilným operačným prádlom, lukasterik s gumovkami (alebo set 
jednorázového rúškovania),  návlek na inštrumentačný stolík. Pred otvorením lukasterikov  
kontroluje indikátory sterility a dobu exspirácie  na všetkých obalových materiáloch  a 
sterilizačných kontajneroch. Všetky štítky lepí do sterilizačného denníka. Obalový materiál 
otvára tak, aby sa nedotkla sterilného obsahu.   

P13 I – Zarúškuje inštrumentačné stolíky. Začína prípravou pomocného inštrumentačného 
stolíka, ktorý prekryje gumovkou a  plachtou tak, aby bol prekrytý okraj stolíka (alebo položí 
set jednorázového rúškovania na pomocný stolík a  rozprestrie ho smerom po obidvoch 
stranách vľavo a vpravo, a potom smerom k sebe a následne smerom od seba).  Na 
inštrumentačný stolík použije sterilný návlek na stolík, pričom ho rúškuje za pomoci CS, 
ktorá  ho zachytí oboma rukami po krajoch z vnútornej strany a pretiahne cez stolík. Rúškuje 
smerom od seba tak, aby sa nedotkla okolo stojacich predmetov. 

P14 CS – Otvorí sterilizátor a potrebné sety inštrumentov a pomôcok k danému výkonu. 
Dodržuje zásady asepsy. 
I – Zo sterilizátora si vyberie základné chirurgické inštrumentárium na site a uloží     ho na 
pomocný inštrumentačný stolík. Skontroluje indikátory sterility, počet a funkčnosť 
inštrumentov. 

P15 I – Zo sita s nástrojmi si odoberá a ukladá na základný inštrumentačný stolík nutný počet 
inštrumentária, ktoré potrebuje k danému typu operácie. Tieto obmieňa podľa fáz operácie. 
Základné inštrumentárium doplní o špeciálne sety podľa druhu operačného výkonu a 
zvyklostí operatéra. Na stolíku má vyložený aj šijací materiál, tampón stáčaný rôznych 
veľkostí, tampón prešívaný s RTG rôznych veľkostí, nádoby na dezinfekčný a fyziologický 
roztok. Nástroje má rozložené prehľadne  a systematicky. Nástroje, ktoré bezprostredne 
nepotrebuje, necháva ležať stand-bye na site a prekryje sterilnou rúškou.   

 
I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, ktorých 

počet musí súhlasiť pred začatím a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 

P16 
 

I – Na pomocný stolík ukladá dostatočný počet operačných plášťov, sterilné rúškovanie na 
rúškovanie operačného poľa, operačné rukavice, tampóny stáčané, gázové rúšky, sterilné 
krytie,  koaguláciu, odsávací set, súpravu na Redonovu drenáž, ihly rôzneho druhu   a 
veľkosti, špeciálne sety inštrumentov a iné potrebné pomôcky. 

P 17 Do blízkosti inštrumentačného stolíka umiestni CS stojan s varičom, na ktorý inštrumentárka 
uloží nerezovú nádobu. Po naplnení roztokom (fyziologickým na irigáciu) slúži na namáčanie 
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(2 Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

sterilných gázových rúšok. Teplotu roztoku  je možné regulovať ovládačom priamo na variči. 
Na odkladanie použitých gázových rúšok, spotrebného materiálu a odpadu slúžia stojany s 
nesterilnými nádobami. 
CS – Pripraví  potrebné prístroje podľa druhu operačného výkonu (prístroj na koaguláciu, 
odsávačku a pod.) 
 

P18 Usporiadanie a rozloženie stolíkov musí byť také, aby sestra mala o nástrojoch a pomôckach 
dobrý prehľad. 

P19 CS – Pri  príprave inštrumentačných stolíkov, nástrojov a pomôcok je inštrumentárke celý 
čas k dispozícii. 
 

P20 CS – Vypíše dokumentáciu o spotrebe použitého špeciálneho materiálu. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V2 
Operačný plášť a rukavice sú správne otvorené a oblečené.     
 

V 3 
Sterilita je  počas celej prípravy inštrumentačných stolíkov, nástrojov a pomôcok 
dodržaná. 

 

V 4 
Inštrumentárka pozná operačný postup a má pripravený dostatočný počet inštrumentov a 
ostatných pomôcok potrebných k danému operačnému výkonu. 
 

V5 
Všetky prístroje sú skontrolované a funkčné. 
 

V6 Dokumentácia pred operáciou je vedená správne. 
 

V7 Operačná sála je pripravená k danému operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu:  Obliekanie a príprava 
inštrumentačných stolíkov, nástrojov a pomôcok

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry  dostatočnú prax   
a vedomosti v odbore?

Cielená otázka pre
vedúcu sestru 1b 0b

Š2
Boli vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále? 

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Mala sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné aj 
nesterilné), prístroje a zaria- 
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov a zariadení

1b 0b

Š4
Mala sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola dokumentá-
cie

1b 0b

P
R
O
C
E
S

Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Prezliekla sa inštrumentárka 
pred vstupom do operačného 
traktu do ochranného pracov-
ného odevu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P2

Skontrolovala sestra aseptické
prostredie v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P3 Vykonala sa dezinfekcia in-
štrumentačných stolíkov pred 
ich rúškovaním?

Pozorovanie
sanitárky/ra (ZA)
počas činnosti

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P4

Inštrumentárka vykonala  dez-
infekcia rúk štandardným po-
stupom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P5-8

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 4b 0b

P9-10

Po oblečení operačného pláš-
ťa nedošlo k pochybeniu a tým
porušeniu zásad asepsy?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 2b 0b

P11

Pracovala sestra pri príprave 
inštrumentária a pomôcok 
asepticky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P12

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilných pomôcok?                
Skontrolovala indikátory sterili-
ty a dobu exspirácie na všet-
kých obalových materiáloch?

Pozorovanie sestry
počas činnosti     

Otázka pre sestru
1b 0b

P13

Postupovala inštrumentárka 
správne pri rúškovaní in-
štrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Skontrolovala sestra počet      
a funkčnosť inštrumentov?

Otázka pre sestru 1b 0b

P15-16

Inštrumentárka mala  priprave-
ný dostatočný počet in-
štrumentov a pomôcok k da-
nému operačnému výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 2b 0b

P17

Inštrumentárka mala k dis-
pozícii stojany s nesterilnými 
nádobami na odkladanie po-
užitých gázových rúšok, 
spotrebného materiálu a od-
padu?

Kontrola pomôcok

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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P18

Usporiadala si inštrumentárka 
inštrumentačné stolíky tak,   
aby mala dobrý prístup  k po-
trebnému inštrumentáriu?

Kontrola
pomôcok a priestorov 1b 0b

P19

Bola cirkulujúca sestra počas 
prípravy inštrumentačných 
stolíkov, nástrojov a pomôcok 
celý čas inštrumentárke k 
dispozícii?

Otázka pre sestru 1b 0b

P20

Zaznamenala cirkulujúca ses-
tra spotrebu špeciálneho ma-
teriálu správne?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred prípravou 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Operačný plášť a rukavice boli 
správne otvorené a oblečené?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Boli dodržané aseptické
podmienky počas prípravy 
inštrumentačných stolíkov,
nástrojov a pomôcok? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Oboznámila sa inštrumentárka
s operačným postupom            
a pripravila dostatočný počet 
inštrumentov a ostatných 
pomôcok k danému 
operačnému výkonu?

Otázka pre sestru,
kontrola pomôcok 1b 0b

V5

Prístroje sú skontrolované       
a funkčné? Kontrola prístrojov 1b 0b

V6 Bola dokumentácia pred
operáciou vedená správne?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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V7

Operačná sála bola pripravená
na daný operačný výkon? Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  31 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  30 – 29 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  28 bodov    

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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UPOZORNENIE: 

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie 
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ: 
 

Poznať zásady obliekania sterilného operačného plášťa. 
Umožniť edukáciu sestrám – inštrumentárkam. 
Objektívne zhodnotiť kvalitu poskytovanej starostlivosti. 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti indikovaní na operačný výkon 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  
  KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: sestra  špecialistka v inštrumentovaní na operačnej sále, diplomovaná operačná 
sestra, sestra 

Š2 Prostredie operačná sála 

Š3 Pomôcky : sterilný operačný plášť zavinovací na jedno použitie 1 ks 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra  si po chirurgickej dezinfekcii rúk za pomoci obiehajúcej sestry vyberie z vonkajšieho obalu 
operačný plášť zodpovedajúci jej veľkosti 

P2 Sestra  rozbalí vnútorný obal na operačnom plášti 

P3 Predpaženými rukami sestra opatrne rozvinie operačný plášť, dáva pri tom pozor na kontamináciu plášťa 
z prostredia 

P4 Sestra  si vsunie obe ruky do rukávov plášťa, ruky pritom  drží stále predpažené 
 

P5 Obiehajúca sestra, ktorá stojí za sestrou uchopí plášť z  vnútornej strany za jeho chrbtovú časť a ťahá ho 
smerom k sebe 

P6 Obiehajúca sestra zlepí suchý zips na zadnej strane plášťa, následne zaviaže vnútorné tkaničky plášťa 

P7 Sestra  podá obiehajúcej sestre štítok na tkaničke plášťa 

P8 Sestra sa otočí o 180º v protismere hodinových ručičiek,  prevezme od obiehajúcej sestry tkaničku, 
vytiahne ju zo štítka a zviaže ju s druhou tkaničkou 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Sestra pozná správny postup pri obliekaní zavinovacieho operačného plášťa 
 

V2 Sestra má oblečený sterilný operačný plášť 
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Ošetrovateľský audit: Vyhod ote ie spl e ia šta dardu o lieka ia zavi ova ieho operač ého 
plášťa 

Zdravotnícke zariadenie:  
Audítori: 
 

 

Dátum:  
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu;   

 otázka pre p/k; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 
 

Š 
T
R
U
K
T
Ú
R
A 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

Š1 

Sú splnené podmienky v kritériá h štruktúry  
Š2

 

– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 

Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 0b 

 
 

P
R
O
C
E
S 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

P1 – P3  

Má sestra vy ra ý operač ý plášť zodpovedajú i  
jej veľkosti? 

Roz alila sestra plášť tak, a y ho 
nekontaminovala z prostredia? 

 

Pozorovanie sestier 

počas či osti 
2b 0b 

P4 – P5 
Obliekla si sestra za pomoci obiehajúcej 

sestry plášť správnym spôsobom? 

Pozorovanie sestier 

počas či osti 
  

2b 0b 

P6 – P8 

Má sestra zaviaza é v útor é tka ičky a zlepený 

su hý zips a zad ej stra e plášťa? 

Má sestra  o leče ý plášť so zaviaza ý i  
vo kajší i tka ička i a oku plášťa ? 

 

Otázka na sestru 

Pozorovanie sestry 

počas či osti 
3b 0b 
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P8 

Za ezpečila sestra doku e tá iu  
a ulože ie po ô ok 

1b 0b 

 
 

V
Ý
S 
L 
E
D
O
K 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

V1 

Poz ali sestry spôso , ako si o lie ť zavi ova í 
operač ý plášť ? Otázka na sestry 1b 0b 

V2  
Dodržiavali sestry počas elej či osti asepti ký 
spôsob práce? 

Pozorovanie sestier 

počas či osti 1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ:  Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Postupovať asepticky pri príprave inštrumentačných 
stolíkov 

 Postupovať asepticky pri príprave 
sterilného rúškovania k operačnému výkonu 

 Postupovať asepticky pri umývaní 
a rúškovaní operačného poľa 

 Dôsledne kontrolovať indikátory sterility 

 Správne zaznamenať dokumentáciu o sterilizácii, 
spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu a 
evidenciu gázových rúšok pred a po skončení 
operačného výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 
Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštrumentárku 
a operačnú skupinu lekárov 
• Lekári operačných odborov 
• Zravotnícky asistent 
• Sanitár/ka 
 

Š2 Prostredie: Operačné sály 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
 
• základné chirurgické inštrumentárium doplnené o špeciálne sety 
podľa druhu operačného výkonu   
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• sety inštrumentária k chirurgickým výkonom 
• sety inštrumentária k laparoskopiam 
• sety inštrumentária k ortopedickým výkonom 
• sety inštrumentária k artroskopiam 
• sety inštrumentária k gynekologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k urologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k traumatologickým výkonom 

• osteosyntetický materiál 
• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 
 

Operačné prádlo: 
 

• plachty 
• rúšky (kompres) 
• operačné  plášte 
• gumovky 

 
Jednorázové rúškovanie (rôzné druhy): 
 
• univerzálny set 
• rectum set 
• končatinový set 
• set na laparoskopiu 
• sekčný set 
• litotomický set 
• sety k totálnym endoprotézam kolena a bedra 
• operačné plášte 
• návleky na  inštrumentačný stolík 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace – rôznej veľkosti 
• rúšky dvojvrstvové – rôznej veľkosti 
• návleky na dolnú končatinu 
• lepiaca páska 
• utierky na ruky 
• incízna fólia 
• zberné vrecká 
• návleky na prístroje 
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Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 
 

Mechnické sutury 
 

   cirkulárne staplery 

   katre, zásobníky do katov 

   lineárne stalery, zásobníky do lineárnych staplerov 

   contour, zásobníky do contourov 

   kožné staplery 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané – rôznej veľkosti 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• longety 
• sterilné krytie operačnej rany – rôzne druhy 
• elastické obväzy 
• hydrofilové obväzy 
 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačky na výplach v operačnej rane 
• striekačky, ihly 
• súprava na odsávanie 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• laparotomické drény 
• drenážne systémy 
• močové katétre 
• zberné sáčky 
• rôzne cievky 
• sondy 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
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• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• operačné rukavice duplex 
• operačné rukavice pudrové 
• operačné rukavice bez pudrové 
• miska na vákuové miešanie cementu 
• kostný cement 
• pílový list 
• implantáty – k cervicocapitápnej  endoprotéze 
                  - k totálnej endoprotéze bedra a kolena 
• sieťky na plastiky 
  
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčné roztoky alkoholové 
• dezinfekčné roztoky iodové 
• fyziologický roztok na výplach 
• vstrebateľné hemostatiká 
• antibiotiká 
• Mesocain gél, Cathejel gél, lokálne anestetiká 
• infúzne roztoky 
• kontrastné látky, farbivá 
• konzervačné prostriedky 
• masti (biela vazelína) 
• Formalín 10% 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košeľe 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu, závažie 5 kg ) 
• špeciálna podložka pod pacienta/klienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
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vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) so sklenenou pracovnou doskou 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• ligasure s príslušenstvom 
• odsávačka, nožný pedál 
• laparoskopické zostavy prístrojovej techniky 
• artroskopické zostavy prístrojovej techniky 
• nožný pedál k vákuovému miešaniu cementu 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice, leukoplast, emitná miska 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• infúzne stojany 
• RTG pojazdný prístroj 
• RTG monitor 
• RTG ochranné zástery a  goliere, dozimetre 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histológiu 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 

• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44    
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a materiálno- technické 
vybavenie. Nachystajú potrebné sety inštrumentov, operačného rúškovania  a ostatné 
pomôcky podľa druhu operačného výkonu. Skontrolujú funkčnosť potrebných prístrojov. 

P3 I – Oblečie si ochrannú igelitovú zásteru a pristúpi k umývadlu určenému na umývanie rúk. 
Vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44).  Po vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi do operačnej sály. 

P4 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
  
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P5 CS – Otvorí set sterilného jednorazového rúškovania (podľa typu operačného výkonu) a 
následne sterilnú sólovú kryciu rúšku. 
 

P6 I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný  a základný  
inštrumentačný stolík. 
 

P7 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava 
zásady asepsy. 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite a exspiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje aj evidenciu činnosti sterilizátora. V 
sterilizačných kontajneroch a v setoch inštrumentária zabalených  v lukasterikoch,  
sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, 
ktorý inštrumentárka podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P8 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Dodržiava zásady asepsy.     

P9 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P10 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 
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P11 I a CS – Spoločne  prepočítajú počet pripravených tampónov prešívaných s RTG (gázových 
rúšok) k operačnému výkonu, ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu 
a pred uzavretím operačnej rany  a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet tampónov prešívaných s RTG (gázových rúšok) písomne zaznamená do 
dokumentácie. 

P 12 Operatér po chirurgickom umytí rúk vstúpi do operačnej sály. 
I – Inštrumentárka  mu podá sterilnú nádobu s  antiseptickým roztokom, s  tampónmi 
stáčanými alebo s tampónmi prešívanými (malé gázové rúšky) a tampónovými kliešťami  na 
umývanie operačného poľa. 
Operatér použité tampóny (gázové rúšky) odhadzuje do nádoby na použitý materiál 
(emitnej misky). Po umytí odloží tampónové kliešte  a sterilnú  nádobu. 
CS – Odoberie použité pomôcky a odloží ich do čistiacej miestnosti. Ak sa na  umývanie 
operačného poľa použijú tampóny prešívané (gázové rúšky),   tie odloží do nerezovej 
nádoby na stojane určenej na odkladanie použitých gázových rúšok a použitý spotrebný 
materiál v operačnej sále. Tieto rúšky  sú evidované v evidencii rúšok u operovaných 
pacientov. 

P13 I – Po  umytí operačného poľa antiseptickým roztokom podá  operatérovi  a asistentom 
sterilné operačné plášte (pri niektorých operačných výkonoch sa lekári 
obliekajú do operačných plášťov pred umývaním operačného poľa). 
CS – Pomáha pri obliekaní do sterilných operačných plášťov. 
I – Navlečie operatérovi a asistentom  sterilné rukavice. 

P14 Umývanie operačného poľa k laparotómiam, herniiotómiam. 
 
Operatér umýva celú oblasť brucha smerom hore až po prsné bradavky a smerom dole k 
symfýze, inguiny až hornú tretinu stehien. Veľkosť umývania operačného poľa sa vymedzuje 
podľa miesta a typu operačného prístupu. 

P15 Rúškovanie operačného poľa k laparotómiam, herniotómiam. 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
Postup: 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku na pacienta/klienta  od 
symfýzy  smerom dole k nohám. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku pod  dolný pól 
operačnej rany a rozložia smerom k nohám pacienta/klienta. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiacu rúšku nad horný pól 
operačnej rany a rozložia smerom k hlave pacienta/klienta na oddeľovací rám pre 
anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia samolepiace rúšky po oboch stranách 
operačného poľa.      
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5. Operatér, asistent, inštrumentárka nalepia incíznu foliu. 

P16 Umývanie operačného poľa k operácií bedrového kĺbu a stehna, ktorá sa vykonáva    v 
polohe na chrbte:              
 
Sanitár/ka (ZA) pridržiava operovanú končatinu nad operačným stolom, aby ope-ratér a 
asistent ju mohli dôkladne  umyť dezinfekčným roztokom. Umýva sa celá dolná končatina 
cirkulárne, od kolena smerom  hore celé stehno a aj dolný kvadrant trupu p/k až po pupok a 
od kolena smerom  dole k členku.  Veľkosť umývania operačného poľa sa vymedzuje podľa 
miesta a typu operačného prístupu. 

P17 Rúškovanie operačného poľa  k operácií  bedrového kĺbu a stehna, ktorá sa vyko- náva v 
polohe na chrbte:       
Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka podá  podkladovú dvojvrstvovú kryciu rúšku, ktorá sa rozloží                  
pod operovanú dolnú končatinu a zakryje sa ňou neoperovaná dolnú končatina  
pacienta/klienta. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na operovanú dolnú končatinu navlečú 
končatinový návlek, ktorý zafixujú od palca smerom k stehnu  elastickým obväzom, ktorý 
ukončia  s lepiacou páskou. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku s  nástrihom  pod operovanú 
končatinu.  Dolná časť rúšky sa rozkladá smerom k dolným končatinám. Horná časť rúšky sa 
fixuje po obidvoch stranách trupu pacienta/klienta. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia  samolepiacu veľkú rúšku  tak, aby 
vymedzili horný pól operačného poľa. Rozložia ju smerom k hlave p/k    na oddeľovací rám 
pre anestéziológa alebo sa  rohy rúšky prifixujú   na infúzne stojany. 
5. Inštrumentárka navlečie lekárom druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
6. Operatér  a  asistent naložia na operačné pole incíznu fóliu.       

P18 Umývanie operačného poľa k operácií  predkolenia, ktorá sa vykonáva v polohe     na chrbte: 
 
Sanitár/ka (ZA) drží operovanú končatinu nad operačným stolom tak, aby  operatér mohol 
dôkladne umyť celú operovanú končatinu cirkulárne smerom dole k palcu       a smerom 
hore k stehnu. 

P19 Rúškovanie operačného poľa k operácií  predkolenia, ktoré sa vykonáva v polohe na chrbte: 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka položí podkladovú nelepivú kryciu rúšku pod operovanú dolnú 
končatinu a zakryje ňou neoperovanú dolnú končatinu  p/k. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka na dolnú končatinu navlečú končatinový návlek, 
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ktorý zafixujú od palca smerom k členku elastickým obväzom a vyššie nad členkom s 
lepiacou páskou. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia veľkú rúšku s elastickým otvorom nad 
koleno. Dolná časť rúšky sa rozkladá smerom k dolným končatinám. Horná časť rúšky sa 
rozkladá smerom k hlave na oddeľovací rám  pre anestéziológa alebo sa  rohy rúšky prifixujú 
na infúzne stojany. 
4. Inštrumentárka navlečie lekárom druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia incíznu fóliu. 
 

P20 Umývanie operačného poľa k operácií, ktorá sa vykonáva  na extenznom operač-nom stole: 
 
Na extenznom operačnom stole je noha fixovaná v držiaku na dolnú končatinu, takže k 
operovanej končatine je prístup zo všetkých strán. Operatér umýva cirkulárne dolnú 
končatinu smerom dole k palcu a smerom hore k symfýze. 

P21 Rúškovanie operačného poľa k operácií, ktorá sa vykonáva  na extenznom operač-nom stole: 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Operatér, asistent inštrumentárka zakryjú kovovú kostru extenzného stola    pri 
operovanej dolnej končatine krycími rúškami. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú  
neoperovanú končatinu. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou samolepiacou rúškou zarúškujú 
operovanú končatinu tesne pod dolným pólom operačnej rany. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka samolepiacou rúškou zarúškujú operovanú 
končatinu tesne nad horným pólom operačnej rany. 
5. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou zarúškujú stred  extenzného  
operačného stola. 
6. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou samolepiacou odizolujú anestéziu 
a rozložia ju na oddeľovací rám pre anestéziológa alebo sa  rohy rúšky prifixujú na infúzne 
stojany. 
7. Operatér, asistent, inštrumentárka dvoma malými samolepiacimi rúškami dorúškujú 
operačné pole. 
8. Inštrumentárka navlečie lekárom  druhé páry rukavíc. Navlečie si druhý pár rukavíc. 
9. Operatér, asistent, inštrumentárka naložia na operačné pole incíznu fóliu. 

P22 Umývanie operačného poľa k brušnej operácií, ktorá sa vykonáva v gynekologickej polohe s 
perineálnym alebo  vaginálnym prísupom: 
 
Operatér umýva najprv celú oblasť brucha smerom hore až po prsné bradavky a smerom 
dole k symfýze. Následne vnútornú stranu oboch stehien,  širokú oblasť okolo konečníka  a  
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pošvy, smerom hore k symfýze a smerom dole k operačnému stolu a konečník (alebo  
pošvu). 

P23 Rúškovanie operačného poľa k brušnej operácií, ktorá sa vykonáva v gy-nekologickej polohe  
s perineálnym alebo  vaginálnym prísupom: 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zarúškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním. 
1. Inštrumentárka rúšku dvojvrstvovú zasúva pod sakrálnu časť tela p/k. 
2. Inštrumentárka podá operatérovi a asistentovi  rectum set, ktorý sa položí a prilepí 
na umyté operačné pole. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka hornú časť rúškovania  rozložia smerom k hlave  
na oddeľovací rám pre anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka dolná časť rúškovania  rozložia smerom k 
nohám, v rozkroku  prilepia na perianálnu oblasť a rozložia  postupne  na obidve dolné 
končatiny zafixované na  Schauttových podperách (podpery na gynekologickú polohu). 

P24 Umývanie operačného poľa k operácii v gynekologickej polohe: 
 
Operatér umýva vnútornú stranu oboch stehien,  širokú oblasť okolo konečníka  a  pošvy, 
smerom hore k symfýze a smerom dole k operačnému stolu a konečník (alebo  pošvu). 

P25 Rúškovanie operačného poľa k operácii v gynekologickej polohe: 
 
Operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním jednotlivo každú dolnú končatinu: 
1. Inštrumentárka rúšku dvojvrstvovú zasúva pod sakrálnu časť tela p/k. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou  rúškujú najprv jednu, potom ďal-
šou veľkou rúškou druhú dolnú končatinu. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka veľkou rúškou  rúškujú všetko od operačného 
poľa smerom k hlave pacienta/klienta až na oddeľovací rám pre anestéziológa. 
4. Operatér, asistent, inštrumentárka rúškou dvojvrstvovou samolepiacou prekrývajú 
perineálnu oblasť pod dolným pólom operačného poľa. 
 
Alebo operatér, asistent a inštrumentárka zaruškujú operačné pole sterilným operačným 
rúškovaním litotomickým setom: 
1. Inštrumentárka rúšku dvojvrstvovú zasúva pod sakrálnu časť tela p/k. 
2. Operatér, asistent, inštrumentárka originálnou rúškou zarúškujú obidve dolné 
končatiny pacienta/klienta v gynekologickej polohe. 
3. Operatér, asistent, inštrumentárka  veľkou rúškou  rúškujú  všetko od ope-račného 
poľa smerom k hlave pacienta/klienta až na oddeľovací rám   pre anestéziológa. 
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P26 I – Postaví sa s inštrumentačnými stolíkmi oproti operatérovi tak, aby mala dobrý prístup k 
jeho pravej ruke. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk pred operáciou. 
 

V2 
Počas prípravy inštrumentačných stolíkov inštrumentárka a cirkulujúca sestra dodržiavajú 

zásady asepsy. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V 4 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri príprave sterilného  rúškovania k ope- 
račnému výkonu. 
 

V5 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní operačného poľa. 
 

V6 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne. CS písomne zaznamená 
počet nachystaných gázových rúšok pred operačným výkonom. 

 

V7 
Operačná sála je pripravená k danému operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Omývanie operačného poľa 
a rúškovanie 

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry  dostatočnú prax   
a vedomosti v odbore?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2
Boli vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále? 

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Mala sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné aj 
nesterilné), prístroje a zaria- 
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov a zariadení

1b 0b

Š4
Mala sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
S

Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Prezliekla sa inštrumentárka 
pred vstupom do operačného 
traktu do ochranného pracov-
ného odevu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P2

Skontrolovali sestry aseptické 
prostredie v operačnej sále? Otázka pre sestry 1b 0b

P3

Inštrumentárka vykonala  dez-
infekcia rúk štandardným po-
stupom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P4

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b
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P5-6

Dodržala CS zásady sterility 
pri otváraní sterilného rúš-
kovania a následne postupo-
vala inštrumentárka správne 
pri rúškovaní sterilných stolí-
kov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 2b 0b

P7-8

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu    
bol  v  neporušenom obale,     
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?          
CS polepila  všetky štítky        
zo sterilného materiálu do do-
kumentácie  o spotrebe špe-
ciálneho zdravotníckeho mate-
riálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov sterility

Kontrola
dokumentácie

2b 0b

P9

Postupovala CS správne pri 
nalievaní sterilných roztokov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P10

Bola cirkulujúca sestra počas 
prípravy inštrumentačných 
stolíkov celý čas inštrumentár-
ke k dispozícii?

Otázka pre sestru
1b 0b

P11

Urobila CS písomný záznam 
do dokumentácie o počte 
pripravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom? 

Kontrola dokumentá-
cie 1b 0b

P12

Všetky použité malé gázové 
rúšky pri umývaní operačného
poľa CS rozložila do  nerezo-
vej nádoby na použitý spot-
rebný materiál v operačnej 
sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre sestru 1b 0b

P13

Postupovali sestry správne      
pri obliekaní lekárov                 
do operačných plášťov?          

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P14

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k laparo-
tómii?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P15

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k laparo-
tómii?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b
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P16

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k  k operácií 
stehna a bedrového kĺbu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P17

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k  k operácií 
stehna a bedrového kĺbu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P18

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k  operácií  
predkolenia?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P19

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k  operácií  
predkolenia?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P20

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k  operácií 
na extenznom operačnom 
stole?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P21

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k  operácií   
na extenznom operačnom 
stole?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P22

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k brušnej 
operácií v gynekologickej 
polohe s perineálnym alebo  
vaginálnym prísupom?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P23

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k  brušnej 
operácií v gynekologickej 
polohe s perineálnym alebo  
vaginálnym prísupom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P24

Dodržal sa správny postup      
a zásady asepsy pri umývaní 
operačného poľa k operácií     
v gynekologickej polohe?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti 1b 0b

P25 Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa k operácií     
v gynekologickej polohe?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
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disciplíny.
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P26

Mala inštrumentárka počas 
operačného výkonu dobrý 
prístup k pravej ruke opera-
téra?

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred prípravou inštru-
mentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Inštrumentárka a CS dodržali 
zásady asepsy počas prípravy
inštrumentačných stolíkov? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri príprave 
sterilného rúškovania?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V5

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
operačného poľa?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V6
Bola dokumentácia vedená
správne?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V7
Bola operačná sála pripravená
k operačnému výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  37 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  36 – 35 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  34 bodov 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ:  

 Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Pripraviť sterilné inštrumentárium, pomôcky 
a materiál k operačnému výkonu 

 Pripraviť nesterilný materiál, pomôcky a prístroje 
k operačnému výkonu 

 Poznať zásady inštrumentovania a postup operačného 
výkonu 

 Inštrumentovať pri operačnom výkone 

 Správne zaznamenať dokumentáciu o p/k a použitý 
špeciálny zdravotnícky materiál počas operačného výkonu 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Vedúca sestra oddelenia 
• Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštru-
mentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Lekári (operatér a asistenti) 
• Zdravotnícky asistent 
• Sanitár/ka 

Š2 Prostredie: Operačné sály 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
 
• základné chirurgické inštrumentárium doplnené o špeciálne sety 
podľa druhu operačného výkonu   
• sety inštrumentária k chirurgickým výkonom 
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• sety inštrumentária k laparoskopiam 
• sety inštrumentária k ortopedickým výkonom 
• sety inštrumentária k artroskopiam 
• sety inštrumentária k gynekologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k urologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k traumatologickým výkonom 

• osteosyntetický materiál 
• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 
 

Operačné prádlo: 
 

• plachty 
• rúšky (kompres) 
• operačné plášte 
• gumovky 

Jednorázové rúškovanie (rôzné druhy): 
 
• univerzálny set 
• rectum set 
• končatinový set 
• set na laparoskopiu 
• sekčný set 
• litotomický set 
• sety k totálnym endoprotézam kolena a bedra 

• návleky na  inštrumentačný stolík 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace – rôznej veľkosti 
• rúšky dvojvrstvové – rôznej veľkosti 
• návleky na dolnú končatinu 
• lepiaca páska 
• utierky na ruky 
• incízna fólia 
• zberné vrecká 
• návleky na prístroje 
 

Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný pletený šijací materiál 
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   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 

   kožný stapler 
 

Mechnické sutury 
 

   cirkulárne staplery 

   katre + zásobníky 

   lineárne stalery + zásobníky 

   contoure + zásobníky 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané – rôznej veľkosti 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malé (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľké (gázová rúška veľká) 
• longety 
• sterilné krytie operačnej rany – rôzne druhy 
• elastické obväzy 
• hydrofilové obväzy 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• striekačky, ihly 
• súpravy na odsávanie 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• laparotomické drény 
• drenážne systémy 
• močové katétre 
• rôzne cievky 
• zberné sáčky 
• sondy 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• operačné rukavice duplex 
• operačné rukavice pudrové 
• operačné rukavice bez pudrové 
• miska na vákuové miešanie cementu 
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• kostný cement 
• pílový list 
• implantáty – k cervicocapitápnej  endoprotéze 
                  - k totálnej endoprotéze bedra a kolena 
• sieťky na plastiky 
  
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčné roztoky alkoholové 
• dezinfekčné roztoky iodové 
• fyziologický roztok na výplach 
• vstrebateľné hemostatiká 
• antibiotiká 
• Mesocain gél, Cathejel gél, lokálne anestetiká 
• infúzne roztoky 
• kontrastné látky, farbivá 
• konzervačné prostriedky 
• masti (biela vazelína) 
• Formalín 10% 
 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu, závažie 5 kg ) 
• špeciálna podložka pod p/k,  krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) so sklenenou pracovnou doskou 
• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
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stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• ligasure s príslušenstvom 
• odsávačka, nožný pedál 
• laparoskopické zostavy prístrojovej techniky 
• artroskopické zostavy prístrojovej techniky 
• nožný pedál k vákuovému miešaniu cementu 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice, leukoplast 
• emitná miska 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• infúzne stojany 
• RTG pojazdný prístroj, RTG monitor 
• RTG ochranné zástery a  goliere, dozimetre 
 

Š4 Dokumentá- 
cia: 

• Prevádzkový poriadok oddelenia 
• Traumatologický plán 
• Rozpis služieb 
• ISO smernice (holdingové, riadiace, zásady ochrany a  bez- 
pečnosti práce) 
• Štandardy OSE SZ/COS 01 – 46 
• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 
• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária    
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora   
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histológiu 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 I a CS – Vstupujú  do operačného traktu cez filter (prezliekáreň ženy), kde si odložia 
vonkajšiu obuv a ochranný pracovný odev, v ktorom sa pohybujú mimo operačného traktu. 
Oblečú si ochranný pracovný odev určený na  operačnú sálu (osobné operačné prádlo – 
košele a nohavice)  a prezujú sa do antistatickej obuvi. 

P2 I a CS – Odložia hodinky, náramky, prstene (veľké náušnice aj náhrdelníky)            do skriniek 
na osobné veci a vykonajú hygienické umývanie rúk. 
 

P3 I a CS – Nasadia si správne operačné  čiapky a masky. Čiapka pokrýva celú vlasatú časť hlavy. 
Nosná svorka masky obopína nos, horné tkaničky sa viažu na temene      a dolné sa viažu 
voľne pod ušami. Operačná maska musí zakrývať celý nos a ústa. 
 

P4 I a CS – Nechty na rukách majú  ostrihané nakrátko a  nenalakované. Umelé nechty nie sú 
prípustné. 

P5 I a CS – Upravené  podľa bodov P1 – P4 vstupujú do aseptickej zóny operačného traktu. 

P6 I a CS – Sú  oboznámené s plánovaným operačným výkonom minimálne deň dopredu. 

P7 I a CS – Preštudujú si odbornú literatúru v súvislosti s operačným výkonom                 a 
potrebné manuály s operačnou technikou. Je potrebné, aby poznali operačný postup  a 
vedeli, aké inštrumentárium pripraviť k operácii. 

P8 I a CS – Konzultujú  prípravu pred operačným výkonom s vedúcou sestrou oddelenia 
(pracovne staršou kolegyňou) a operatérom. 
 

P9 I a CS – Skontrolujú  všetky potrebné sterilné sety inštrumentária, sterilný materiál                   
a pomôcky. Skontrolujú funkčnosť potrebnej prístrojovej techniky. 
 

P10 I – Oblečie si gumovú zásteru. Ak sa pri operácii používa RTG pojazdný prístroj, predtým si 
oblečie RTG ochrannú zásteru, RTG ochranný golier a pripne                  si dozimeter. 
V umývarke rúk pristúpi k umývadlu a umýva si ruky – chirurgické  umývanie rúk podľa 
predpísaných postupov (štandard OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE SZ/COS/44). 
I – Po  chirurgickom umytí rúk dezinfekčným roztokom vstúpi do operačnej sály. 

P11 I – Rúškuje a pripravuje sterilné inštrumentačné stolíky so  všetkými potrebnými sterilnými 
setmi inštrumentária a skladá zostavy inštrumentária, ktoré sa skladajú          z viacerých 
častí. Pripraví si všetok potrebný sterilný materiál a pomôcky. Pohotovo inštrumentuje po-
čas operačného výkonu. 
CS – Pohotovo  obsluhuje inštrumentárku a operačnú skupinu lekárov počas operačného 
výkonu. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
I a CS – Dodržiavajú  zásady ochrany a bezpečnosti práce. Ich dodržiavaním pri  výkone prá-
ce, predchádzajú možným komplikáciám na operačnej sále  v súvislosti       s ochranou zdra-
via pacienta/klienta a celého operačného tímu. 

V2 
I a CS – Nenosia  do aseptickej zóny operačného traktu  hodinky, šperky  a osobné veci  
(mobilné telefóny). 

V 3 
I a CS – Dbajú  na starostlivosť o svoje ruky a nechty 
 

V 4 
I – Dodržiava  správny postup pri chirurgickom umývaní rúk pred operáciou. 

 

V5 
I a CS – Poznajú  operačný postup operačného výkonu. 

 

V6 I a CS –    Pripravia  všetky potrebné sterilné a nesterilné pomôcky   k operačnému výkonu. 

V7 
Cirkulujúca sestra pohotovo obsluhuje inštrumentárku a operačnú skupinu lekárov počas 
opračného výkonu a vedie potrebnú dokumentáciu. 

 

V8 
Inštrumentárka pohotovo inštrumentuje počas operačného výkonu a dodržiava 
základne zásady inštrumentačnej techniky. 

 

V9 
Počas operačného výkonu sa dodržiavajú aseptické podmienky. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Príprava sestry k ope-
račnému výkonu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry  dostatočnú prax   
a vedomosti v odbore?

Cielená otázka pre
vedúcu sestru 1b 0b

Š2
Boli vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále? 

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Mala sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné    
aj nesterilné), prístroje a zaria-
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov a zariadení

1b 0b

Š4
Mala sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
S

Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

I a CS sa prezliekli do och-
ranného pracovného odevu    
a prezuli do antistatickej 
obuvi?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P2

I a CS odložili hodinky, šperky 
a vykonali hygienické umýva-
nie rúk?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

1b 0b

P3
Nasadila  si  I  a  CS  správne
operačnú   čiapku a masku?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 1b 0b

P4

I a CS mala upravené nechty
nakrátko a nenalakované? Otázka pre sestry

1b 0b

P5 I a CS bola upravená pred 
vstupom do aseptickej zóny  
podľa hygienických požiada-
viek pracoviska?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

Otázka pre sestry  

1b 0b

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v  súlade
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P6

Bola I a CS oboznámená         
s plánovaným operačným 
výkonom?

Otázka pre sestry 1b 0b

P7

Preštudovala si I a CS odbor-
nú literatúru a manuály s ope-
račnou technikou v súvislosti  
s operačným výkonom?

Otázka pre sestry 1b 0b

P8

Konzultovala I a CS  prípravu 
pred operačným výkonom       
s vedúcou sestrou oddelenia 
(pracovne staršou kolegyňou) 
a operatérom?

Otázka pre sestry 1b 0b

P9

I a CS nachystali všetky 
potrebné sterilné aj nesterilné 
pomôcky k operačnému vý-
konu a  skontrolovali  funk-
čnosť potrebnej prístrojovej 
techniky?

Kontrola
inštrumentária,

materiálu, pomôcok
a prístrojov 

1b 0b

P10

Inštrumentárka dodržala 
správny postup pri chirur-
gickom umývaní rúk?

Pozorovanie sestry
počas činnosti   

1b 0b

P11

I v spolupráci s CS 
zarúškovala a pripravila 
sterilné inštrumentačné stolíky
so všetkým potrebným ste-
rilným inštrumentáriom, ma-
teriálom a  pomôckami?

Pozorovanie sestier
počas činnosti   

1b 0b

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1
Dodržiavala I a CS  zásady 
ochrany a bezpečnosti práce?

Pozorovanie sestier
počas činnosti     

1b 0b

V2 

Nemala I a CS na rukách 
hodinky a šperky v aseptickej 
zóne operačného traktu?

Otázka pre sestry 1b 0b

V3

Mala I a CS upravené nechty
na rukách? Otázka pre sestry 1b 0b

V4

Dodržiavala inštrumentárka 
správny postup pri chirurgic-
kom umývaní rúk?

Pozorovanie sestry
počas činnosti    1b 0b

V5 Mala I a CS vedomosti o ope-
račnom postupe k operačného 
výkonu?

Otázka pre sestry 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V6

Pripravila I a CS  všetky pot- 
rebné sterilné a nesterilné 
pomôcky   k operačnému 
výkonu?

Kontrola pomôcok, 
prístrojov a zariadení

1b 0b

V7

Obsluhovala cirkulujúca sestra
pohotovo inštrumentárku          
a operačnú skupinu lekárov 
počas operačného výkonu       
a správne vypísala potrebnú 
dokumentáciu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

V8

Inštrumentárka pohotovo in- 
štrumentovala počas operač-
ného výkonu a dodržiavala
základne zásady inštrumen-
tačnej techniky?

Pozorovanie sestry
počas činnosti     

1b 0b

V9

Dodržali sa v operačnej sále 
aseptické podmienky počas
operačného výkonu?

Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  24 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  23 – 22 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov

  

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále 

Cieľ:  Predchádzať komplikáciám dodržiavaním 
predpísaných zásad 

 Postupovať prísne asepticky pri príprave 
inštrumentačných stolíkov 

 Dokonale poznať inštrumentárium potrebné k daným 
operačným výkonom 

 Poznať operačný postup jednotlivých operačných 
výkonov 

 Dôsledne kontrolovať indikátory sterility 

 Správne zaznamenať dokumentáciu o sterilizácii, 
spotrebe špeciálneho zdravotníckeho materiálu a 
evidenciu gázových rúšok pred a po skončení 
operačného výkonu 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient indikovaný na operačný výkon 

Dátum kontroly: Najmenej 2xročne 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch praxe  
získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený sterilný 
plášť a  rukavice, čiapku, masku 
Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje inštrumentárku 
a operačnú skupinu lekárov 
• Zdravotnícky asistent 
• Sanitár/ka 
 

Š2 Prostredie: Operačné sály 
 

Š3 Pomôcky: Sterilné pomôcky: 
 
Inštrumentárium: 
 
• základné chirurgické inštrumentárium doplnené o špeciálne sety 
podľa druhu operačného výkonu   
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• sety na rôzne typy osteosyntézy 
• osteosyntetický materiál 
• sety inštrumentária k laparoskopiam 
• sety inštrumentária k artroskopiam 
• sety inštrumentária k gynekologickým operačným výkonom 
• sety inštrumentária k urologickým operačným výkonom 
• nádoby na dezinfekčné roztoky 
• nádoby na fyziologický roztok 
• ihelník 

• chirurgické ihly: 
▪ kožné 
▪ polkruhové ihly s trojhranným hrotom viacerých veľkostí 
▪ polkruhové ihly s okrúhlym hrotom viacerých veľkostí 
 

Operačné prádlo: 
 

• plachty 
• rúšky (kompres) 
• operačné plášte 
• gumovky 
 
 
 

Jednorázové rúškovanie (rôzné druhy): 
 
• univerzálny set 
• rectum set 
• končatinový set 
• set na laparoskopiu 
• sekčný set 
• litotomický set 
• sety k totálnym endoprotézam kolena a bedra 
• návleky na  inštrumentačný stolík 
• rúšky dvojvrstvové samolepiace – rôznej veľkosti 
• rúšky dvojvrstvové – rôznej veľkosti 
• návleky na dolnú končatinu 
• lepiaca páska 
• utierky na ruky 
• incízne fólie 
• návleky na prístroje 
 
Šijací materiál: 
 

   nevstrebateľný pletený šijací materiál 
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   vstrebateľný pletený šijací materiál 

   vstrebateľný monofilný šijací materiál 

   nevstrebateľný monofilný šijací materiál 

   kožné staplery 
 

Mechnické sutury 
 

   cirkulárne staplery 

   katre + zásobníky 

   lineárne stalery + zásobníky 

   contoury + zásobníky 
 

Obväzový materiál: 
 
• tampóny stáčané – rôznej veľkosti 
• tampóny preparačné 
• tampóny prešívané s RTG malý (gázová rúška malá) 
• tampóny prešívané s RTG veľký (gázová rúška veľká) 
• longety 
• sterilné krytie operačnej rany – rôzne druhy 
• elastické obväzy 
• hydrofilové obväzy 
Ostatné pomôcky: 
 

• vŕtací systém (pneumatrický alebo  alebo elektrický) 
• čepeľe 
• striekačka na výplach v operačnej rane 
• striekačky, ihly 
• súpravy na odsávanie 
• Redonov drén 
• redonová súprava 
• laparotomické drény 
• drenážne systémy 
• močové katétre 
• rôzne cievky 
• zberné sáčky 
• sondy 
• koagulačný kábel 
• koagulačné  ihly 
• kábel k harmonickému skalpelu + nástroj 
• kábel k ligasure + nástroj 
• operačné rukavice duplex 
• operačné rukavice pudrové 
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• operačné rukavice bez pudrové 
• miska na vákuové miešanie cementu 
• kostný cement 
• pílový list 
• implantáty – k cervicocapitápnej  endoprotéze 
                  - k totálnej endoprotéze bedra a kolena 
• sieťky na plastiky 
  
Roztoky a lieky: 
 
• dezinfekčné roztoky alkoholové 
• dezinfekčné roztoky iodové 
• fyziologický roztok na výplach 
• vstrebateľné hemostatiká 
• antibiotiká 
• Mesocain gél, Cathejel gél 
• lokálne anestetiká 
• infúzne roztoky 
• kontrastné látky 
• konzervačné prostriedky 
• masti (biela vazelína), farbivá 
• Formalín 10% 
Ohranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné košele 
• operačné nohavice 
• operačné masky 
• operačné čiapky 
• antistatická obuv 
 
2. Nesterilné pomôcky: 
 

• operačný stôl s príslušenstvom (oddeľovací rám pre 
anestéziológa, pomôcky k polohovaniu, závažie 5 kg ) 
• špeciálna podložka pod pacienta 
• krytie na operačný stôl 
• operačná lampa 
• sterilizátor 
• oceľová fľaša so stlačeným vzduchom k pneumatickému 
vŕtaciemu systému alebo nabíjacia stanica k elektrickému 
vŕtaciemu systému 
• pomocný inštrumentačný stolík 
• základný inštrumentačný stolík (ideál – stolík  výškovo 
nastaviteľný) 
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• inštrumentačný stolík na špeciálne inštrumenty (ideál – 
stolík  výškovo nastaviteľný) 
• koagulačný prístroj, nožný pedál 
• neutrálna elektróda ku koagulačnému prístroju 
• harmonický skalpel s príslušenstvom 
• ligasure s príslušenstvom 
• odsávačka, nožný pedál 
• laparoskopické zostavy prístrojovej techniky 
• artroskopické zostavy prístrojovej techniky 
• nožný pedál k vákuovému miešaniu cementu 
• nerezová nádoba na stojane na použitý spotrebný materiál 
• elektrický varič na mobilnom stojane 
• preväzové nožnice 
• emitná miska 
• leukoplast 
• rukavice nesterilné jednorázové 
• nádoba na dekontamináciu inštrumentov 
• dezinfekčný roztok na použité inštrumenty 
• infúzne stojany 
• RTG pojazdný prístroj, RTG monitor 
• RTG ochranné zástery a  goliere, dozimetre 

Š4 Dokumentá-
cia: 

• Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 

• Evidencia rúšok u operovaných pacientov 
• Dokumentácia o spotrebe špeciálneho zdravotníckeho 
materiálu 

• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Zoznam inštrumentária      
• Kniha úrazov 
• Evidencia činnosti sterilizátora 
• Sprievodný list k zásielke bioptického materiálu 
• Evidencia materiálu na histologické vyšetrenie 
• Evidencia výsledkov histologických vyšetrení 
• Štandardy OSE SZ/COS 01, OSE SZ/COS 37 – 44    

  

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operač-  ného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia   si čiapku  a masku. 
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P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále a materiálno- technické 
vybavenie. Je potrebné, aby inštrumentárka poznala operačný postup  a vedela, aké a koľko 
inštrumentov bude potrebovať. Začínajúca  inštrumentárka sa zoznámi s plánovanou 
operáciou prostredníctvom odbornej literatúry, konzultáciou so staršou kolegyňou alebo 
členom operačného tímu chirurgov. Nachystajú potrebné sety inštrumentov a ostatné 
pomôcky podľa druhu operačného výkonu. Skontrolujú funkčnosť potrebných prístrojov. 

P3 Inštrumentárka k príprave k operačnému výkonu potrebuje základný inštrumentačný stolík 
s nastaviteľnou výškou a vysunutou úložnou plochou tak, aby ho bolo možné umiestniť nad 
operovaného pacienta/klienta. Na uloženie rezervného inštrumentária  a ostatných 
pomôcok používa jeden alebo viacero pomocných stolíkov. Stolíky musia byť pojazdné, čisté 
a vydezinfikované. Pred každým operačným výkonom    sa v operačnej sále vykonáva 
dezinfekcia predmetov a pomôcok. 

P4 I – Oblečie si ochrannú igelitovú zásteru a pristúpi k umývadlu určenému  na umývanie rúk. 
Vykoná chirurgickú dezinfekciu rúk podľa štandardu  (OSE SZ/COS/01 alebo štandard OSE 
SZ/COS/44).  Po vykonaní chirurgickej dezinfekcie rúk vstúpi do operačnej sály. 

P5 CS – Otvorí   lukasterik so sterilným operačným plášťom. 
I – Vyberie si sterilný operačný plášť a za pomoci cirkulujúcej sestry sa doň oblečie. 
 
CS – Otvorí lukasterik sterilných operačných rukavíc. 
I – Vyberie si sterilné operačné rukavice z lukasterika a navlečie si ich. 

P6 CS – Otvorí set sterilného jednorázového rúškovania a následne sterilnú sólovú kryciu rúšku. 
 
I – Vyberie si set sterilného rúškovania a za pomoci CS  zarúškuje pomocný a základný  
inštrumentačný stolík. 

P7 I – Zarúškuje inštrumentačné stolíky. 
I – Začína  prípravou pomocného inštrumentačného stolíka. Položí set jednorázového 
rúškovania na pomocný stolík  a  rozprestrie ho smerom po obidvoch stranách vľavo a 
vpravo, a potom smerom k sebe a následne smerom od seba. 
 
I – Na  základný inštrumentačný stolík použije sterilný návlek. Obe ruky vloží do manžety 
návleku a navlečie na okraj stolíka.        
CS – Návlek  zachytí oboma rukami po krajoch z vnútornej strany a  natiahne  na základný 
inštrumentačný stolík. Prekryje pracovnú dosku a pokračuje smerom     k spodnej časti 
ramena stolíka. 
I – Pracovnú dosku stolíka  prekryje sterilnou krycou rúškou. 
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P8 CS – Otvorí  (sterilizačný kontajner, lukasterik, sterilizátor) so sterilným   inštrumentáriom. 
Pokračuje v otváraní a podávaní  ostatných potrebných sterilných pomôcok. Dodržiava 
zásady asepsy. 
 
CS – Kontroluje  indikátory sterility na sterilizačných kontajneroch a lukasterikoch. 
Zo sterilných lukasterikov odlepuje štítok, na ktorom je informácia o sterilite  a exspiračnej 
dobe použiteľnosti sterilnej pomôcky. Všetky štítky lepí do dokumentácie o spotrebe 
špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Skontroluje  aj evidenciu činnosti sterilizátora. V 
sterilizačných kontajneroch a v setoch inštrumentária zabalených  v lukasterikoch,  
sterilizovaných na oddelení centrálnej sterilizácie je aj vo vnútri  setu indikátor sterility, 
ktorý inštrumentárka podá CS,      aby ho mohla nalepiť do príslušnej dokumentácie. 

P9 I – Postupne si preberá od CS všetky potrebné  inštrumenty,  šijací materiál, obväzový 
materiál a iné potrebné sterilné pomôcky. Rozloží ich prehľadne                a systematicky na 
zarúškované inštrumentačné stolíky. Kontroluje počet  a funkčnosť inštrumentária. Na 
pomocný stolík si pripraví  potrebné rúškovanie        na operačné pole, operačné plášte a 
rukavice  pre operatéra a asistenta. Inštrumentárium, ktoré bezprostredne potrebovať 
nebude si nechá na site  na pomocnom inštrumentačnom stolíku a prikryje ho sterilnou 
rúškou. Dodržiava zásady asepsy.    
  

P10 CS – Naleje  do sterilných nádob fyziologický  roztok,  dezinfekčný roztok  na dezinfekciu 
operačného poľa a dezinfekčný roztok na výplach operačnej rany. 

P11 CS – Vypíše  príslušnú dokumentáciu, dodáva inštrumentárke potrebný materiál včas. Plní 
pokyny operačného tímu, počas celej operácie je k dispozícii členom operačného tímu, 
vzdialiť sa z operačnej sály môže len s vedomím inštrumentárky. 

P 12 I a CS spoločne prepočítajú počet pripravených gázových rúšok k operačnému výkonu, 
ktorých počet musí súhlasiť pred začatím operačného výkonu a pred uzavretím dutiny 
brušnej a po ukončení operačného výkonu. 
CS – Počet gázových rúšok písomne zaznamená do dokumentácie. 
 

P13 CS – Pripraví  potrebné prístroje podľa druhu operačného výkonu (prístroj na koaguláciu, 
odsávačku a pod.)                  
Na odkladanie použitých gázových rúšok, spotrebného materiálu a odpadu slúžia stojany s 
nesterilnými nádobami. 

P14 Usporiadať a rozložiť inštrumentačné  stolíky je potrebné tak, aby inštrumentárka mala o 
nástrojoch a pomôckach dobrý prehľad a pohotovo reagovala na požiadavky operatéra a 
inštrumentovala pri operačnom výkone. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
Inštrumentárka dodržiava  správny postup pri umývaní rúk pred operáciou. 
 

V2 
Počas prípravy inštrumentačných stolíkov inštrumentárka a cirkulujúca sestra 
dodržiavajú zásady asepsy. 
 

V 3 
Inštrumentárka dodržiava správny postup pri ruškovaní inštrumentačných stolíkov. 
 

V 4 
Set  inštrumentária je kompletne pripravený. Počet nástrojov sedí podľa zoznamu     a všetky 
nástroje sú funkčné. 
 

V5 
Dokumentácia pred a počas operácie je vedená správne. CS písomne zaznamená počet na-
chystaných gázových rúšok pred operačným výkonom 
 

V6 
Operačná sála je pripravená k danému operačnému výkonu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu:  Príprava sterilného 
inštrumentačného stolíka na operačnej sále

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

Dátum:
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry  dostatočnú prax   
a vedomosti v odbore?

Cielená otázka pre
vedúcu sestru 1b 0b

Š2
Boli vytvorené aseptické 
podmienky v operačnej sále? 

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Mala sestra k dispozícii 
potrebné pomôcky (sterilné aj 
nesterilné), prístroje a zaria- 
denia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov a zariadení

1b 0b

Š4
Mala sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P
R
O
C
E
S

Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Prezliekla sa inštrumentárka 
pred vstupom do operačného 
traktu do ochranného pracov-
ného odevu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P2

Skontrolovala sestra aseptické
prostredie v operačnej sále?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P3

Vykonala sa dezinfekcia in-
štrumentačných stolíkov pred 
ich rúškovaním?

Pozorovanie
sanitára/ky (ZA)
počas činnosti 1b 0b

P4 Inštrumentárka vykonala  dez-
infekcia rúk štandardným po-
stupom?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b 0b
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P5

Postupovala inštrumentárka 
správne pri obliekaní sterilné-
ho plášťa  a navliekaní steril-
ných rukavíc?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6-7

Dodržala cirkulujúca sestra 
zásady sterility pri otváraní 
sterilného rúškovania a ná-
sledne postupovala inštrumen-
tárka správne pri rúškovaní 
sterilných stolíkov?

Pozorovanie sestier
počas činnosti 2b 0b

P8

Všetok sterilný materiál otvo-
rený  k operačnému výkonu    
bol  v  neporušenom obale,     
označený indikátorom sterility 
a dátumom exspirácie?          
CS polepila  všetky štítky        
zo sterilného materiálu do do-
kumentácie  o spotrebe špe-
ciálneho zdravotníckeho mate-
riálu?

Kontrola materiálu,
exspiračnej doby

a indikátorov sterility

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P9

Skontrolovala inštrumentárka  
počet a funkčnosť inštrumen-
tov?

Otázka pre sestru 1b 0b

P10

Postupovala  cirkulujúca ses-
tra     pri nalievaní  sterilných 
roztokov správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P11

Bola cirkulujúca sestra počas 
prípravy inštrumentačných 
stolíkov celý čas inštrumentár-
ke k dispozícii?

Kontrola pomôcok
1b 0b

P12

Urobila CS písomný záznam 
do dokumentácie o počte 
pripravených gázových rúšok 
pred operačným výkonom? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P13

Pripravila CS  potrebné 
prístroje podľa druhu operač- 
ného výkonu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P14

Mala inštrumentárka dobrý 
prehľad a prístup k pripra-
venému  inštrumentáriu na 
inštrumentačných stolíkoch? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri dezinfekcii 
rúk pred prípravou inštru-
mentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V2 

Inštrumentárka a CS dodržali 
zásady asepsy počas prípravy 
inštrumentačných stolíkov? 

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Dodržala inštrumentárka 
správny postup pri rúškovaní 
inštrumentačných stolíkov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V4

Bol set inštrumentária 
pripravený kompletne a všetky 
nástroje bolo funkčné?

Kontrola
inštrumentária

Otázka pre sestru 1b 0b

V5

Bola dokumentácia pred
operáciou vedená správne?

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

V6

Bola operačná sála pripravená
k operačnému výkonu? Kontrola prostredia 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu  24 bodov (100%)                                                      
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 – 22 bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov     

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard 

Cieľ: • Používať bariérovú ošetrovaciu techniku  pri príprave 
sterilného materiálu k operačnému výkonu 
• Skladať inštrumentárium a operačnú bielizeň  do 
setov 
• Dôsledne kontrolovať kvalitu operačnej bielizne, 
kvalitu a funkčnosť nástrojov 
• Dôsledne kontrolovať kvalitu predsterilizačnej 
prípravy u kontaminovaných pomôcok 
• Jednotlivé kusy pomôcok a setov baliť do vhodných 
sterilizačných obalov 
• Sterilizačné obaly správne označiť 
• Viesť sterilizačný denník a správne zaznamenať údaje 
o sterilizácii 

Skupina starostlivosti: 
 

Personál operačných sál 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne po troch rokoch 
praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Sanitár/ka (ZA) 

Š2 Prostredie: • Hygienický filter pre personál 
• Skladové „čisté“ priestory na prípravu a uloženie 
inštrumentária, operačnej bielizne a ostatného materiálu, ktoré sú 
súčasťou ochrannej zóny operačného traktu 
• Miestnosť pre sterilizáciu a umývanie nástrojov, ktorá je 
súčasťou aseptickej zóny operačného traktu 
• Operačné sály 

Š3 Pomôcky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zdravotnícke pomôcky z textilu – operačná  bielizeň 
 
• zdravotnícke pomôcky obväzové – tampón stáčaný, gázové 
štvorce, vata, obväzy, longety, tampón prešívaný s RTG (gázová rúška) a 
pod. 

• zdravotnícke pomôcky kovové – jednotlivé  nástroje, súpra-
vy nástrojov, špeciálne inštrumentárium, materiál na osteosyntézu 

• zdravotnícke pomôcky z gumy – koagulačné káble,  nádoby na 
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Prístroje: 

odsávanie a pod. 

• zdravotnícke pomôcky zo skla – džbány, poháre, misky 

• obalové materiály na jedno a opakované použitie 

• lepiace pásky s procesovým indikátorom                                           

• fyzikálno – chemické  testy 

• sterilizátor 
• zváračka 

Š4 Dokumentácia: • Zoznam inštrumentária 
• Sterilizačný denník 
• Záznam o výdaji a oprave bielizne do práčovne 
• Normy v oblasti systémov setov a hygieny 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sanitár/ka (ZA) prevezme z práčovne čistú operačnú bielizeň, skontroluje jej počet a porovná 
ho s údajmi na výdajke. Doručí ju spolu s výdajkou do „čistých“ skladových priestorov v ope-
račnom trakte, určených na skladanie a uloženie bielizne. Tam bielizeň roztriedi podľa druhu 
a skontroluje jej kvalitu (napr. celistvosť operačnej bielizne, neprítomnosť mechanických 
nečistôt a pod.). Poškodenú bielizeň (malé dierky, chýbajúce tkaničky) vyradí z obehu a pri-
praví do opravy. Operačný odev (košele, nohavice, čiapky)  uloží podľa  veľkosti do poličiek v  
hygienickom filtri        pre personál (Po vypratí sa sterilizuje). 
 

P2 Sanitár/ka (ZA) nepoškodenú bielizeň zloží tak, aby cípy boli hore a každý kus mal len jeden 
chrbát. Operačný plášť rozloží na rovnú plochu, skontroluje tkaničky na rukávoch a zaviaže 
ich do mašličky. Musia byť dlhé asi 20 cm, aby sa dali obmotať okolo zápästia a rozviazať 
jednou rukou. Tkaničky skontroluje aj na chrbte plášťa a po bokoch. Potom plášť zloží 
rukávmi dovnútra, chrbtovou časťou hore  a pozdĺžne z oboch strán. Po šírke ho preloží 3 
krát. Tkaničky založí, aby pri manipulácii nedošlo k znesterilneniu plášťa. Veľkú plachtu 
preloží po šírke  aj po dĺžke na 3  polovice, kompresy 2 krát po dĺžke aj šírke. 
 

P3 Operačná sestra takto pripravenú a zloženú bielizeň zabalí do vhodného sterilizačného obalu 
buď jednotlivo alebo zloženú do setov (set rúškovania, set operačnej bielizne a pod.). Ako 
obal použije kombinovaný obal papier-fólia na jedno použitie alebo obal opakovateľne 
použiteľný (kontajner). Uzatváranie obalov  je závislé od typu obalu a spôsobu balenia a 
vykonáva sa lepením a zatavovaním. 
Na veľké a ťažké sety je ako obal vhodná netkaná textília. Balí sa do dvoch obalov. Do 
každého setu operačnej bielizne vloží chemický indikátor. 



 

 
 
 
Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Skladanie, balenie  bielizne     
a materiálu 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/42 Strana 3 z 4 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

P4 Zdravotnícke pomôcky z kovu (nástroje, špeciálne inštrumentárium, materiál na 
osteosyntézu) je vhodné setovať, čiže skladať v presne určenom počte a druhu  na určené 
miesto podľa požadovaného druhu setu. Operačná sestra po dokonalej predsterilizačnej 
príprave inštrumentária uloží nástroje na sito podľa požadovaného druhu setu, skontroluje 
ich počet a funkčnosť. Poškodené nástroje vyradí z obehu. Zvolí vhodný sterilizačný obal a 
uzavrie ho. Menšie množstvo nástrojov zabalí do priehľadného obalu, na sety je 
najvhodnejší kontajner. Pomôcky pred balením musia byť suché! 
 

P5 Zdravotnícke pomôcky z gumy a skla operačná sestra po predsterilizačnej príprave    a 
vizuálnej kontrole zabalí do vhodného sterilizačného obalu a uzavrie. Obväzový materiál 
zabalí jednotlivo alebo v presne určenom počte, prípadne zložený do setu (napr. obväzový 
set k operácii varixov).    
 

P6 Ak je zdravotnícka pomôcka zabalená v nepriehľadnom obale, označí ho názvom pomôcky. 
Zabalený materiál  odnesie do miestnosti určenej na sterilizáciu. Pred prvým sterilizačným 
cyklom vykoná kontrolu funkčnosti sterilizátora (Vákuový test, Bowie - Dick  test). 
Vyhodnotenie testov zapíše do sterilizačného denníka. Komoru sterilizátora naplní balenými 
zdravotníckymi pomôckami v sterilizačných košíkoch alebo voľne. Komoru plní len do 2/3 
objemu. Pri každom sterilizačnom cykle vloží     do komory chemický indikátor predpísaným 
spôsobom. 
 

P7 Operačná sestra na ovládacích prvkoch sterilizátora nastaví parametre sterilizačného cyklu 
(zvolí vhodný program podľa druhu sterilizovaného materiálu)  a zapne ho. Po skončení 
sterilizácie (programu) skontroluje údaje na protokole (ak má prístroj protokolovacie 
zariadenie) a protokol vloží do sterilizačného denníka. Súčasťou protokolu sú chemické 
indikátory, ktoré nalepí do sterilizačného denníka. Vypíše meno osoby zodpovednej za výkon 
sterilizácie.   
 

P8 Operačná sestra   v priestoroch na manipuláciu so sterilným materiálom (aseptická zóna) 
vyberie zo stroja  sterilné zdravotnícke pomôcky. Pri vyberaní súčasne kontroluje, či nie je 
sterilizačný obal mechanicky porušený alebo inak znehodnotený (škvrny po nekvalitnej pare, 
vlhkosť alebo zvyšky sterilizačného média), kontroluje čitateľnosť popisu obalu a na každom 
balení bezpodmienečne farebnú zmenu chemického indikátora. 
 

P9 Na obal vyznačí dátum sterilizácie, dátum exspirácie (dobu, počas ktorej je zdravotnícka 
pomôcka sterilná) a číslo šarže (kód vsádzky), v ktorej bola zdravotnícka  pomôcka 
sterilizovaná. 
  

P10 Sterilný materiál dopraví do priestorov určených na skladovanie sterilných pomôcok. Na 
sterilných materiáloch pravidelne kontroluje dobu exspirácie. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Operačná bielizeň je prekontrolovaná, bez závad a správne zložená. 
 

V2 Inštrumentárium je správne vydezinfikované, suché, prekontrolované a funkčné. 
 

V3 Obalový systém zodpovedá kvalitou platným normám o obalovej technike vhodnej pre 
jednotlivé sterilizačné postupy. 
 

V4 Všetok materiál je správne zabalený, uzatvorený, označený a vysterilizovaný. 
 

V5 Obalový materiál umožňuje aseptickú manipuláciu so sterilným materiálom, čím je znížené 
riziko možných pooperačných komplikácií. 
 

V6 Sterilné pomôcky sú uložené v priestoroch na to určených. 
 

V7 Dokumentácia je vedená správne. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Skladanie, balenie bielizne 
a materiálu

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,
 otázka pre sestru,
 kontrola prostredia,
 kontrola pomôcok,
 kontrola dokumentácie

Š

T

R

U

K

T

Ú

R

A

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 
Š1 Majú pracovníci dostatočnú 

prax a vedomosti v odbore? 
Cielená otázka pre

vedúcu sestru 1b 0b

Š2 Boli vytvorené vhodné pod- 
mienky pre prípravu a sklado- 
vanie operačného materiálu? 

Kontrola priestorov 1b 0b

Š3 Mala sestra k dispozícii pot- 
rebné prístrojové vybavenie       
a pomôcky?

Kontrola prístrojov
a  pomôcok

1b 0b

Š4 Mala sestra k dispozícii 
potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P

R

O

C

E

S

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Skontrolovala sanitár/ka  (ZA) 
kvalitu  bielizne? 

Pozorovanie počas
činnosti 1b 0b

P2

Zložila  sanitár/ka  (ZA)  bielizeň
správne?

Pozorovanie počas
činnosti 1b

 
0b

P3

Zvolila operačná sestra vhodný 
sterilizačný obal na zabalenie 
operačnej bielizne?
Uzatvorila obal správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola pomôcok

1b

 

0b

P4

Skontrolovala operačná sestra 
predsterilizačnú prípravu 
inštrumentária, počet                 
a funkčnosť nástrojov?

Otázka pre sestru
1b 0b
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Operačná sestra skladala 
inštrumentárium do setu v pres-
ne určenom počte a podľa 
požadovaného druhu setu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

P5

Zabalila operačná sestra 
ostatné zdravotnícke pomôcky 
správne?

Kontrola pomôcok 1b 0b

P6

Skontrolovala operačná sestra 
funkčnosť sterilizátora pred 
prvým sterilizačným cyklom?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P7

Zvolila operačná sestra vhodný 
program na sterilizátore podľa 
druhu sterilizovaného ma- 
teriálu?

Zapísala dokumentáciu              
k sterilizácii správne?

Pozorovanie sestry
počas činnosti   

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

P8-9

Skontrolovala operačná sestra 
kvalitu sterilizačných obalov      
a zmenu farby chemického 
indikátora po sterilizácii?

Vyznačila na obaloch dátum 
sterilizácie, exspirácie a číslo 
šarže?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola pomôcok

2b 0b

P10

Uložila operačná sestra (ZA) 
sterilný materiál do určených 
priestorov?

Kontrola pomôcok
a priestorov 1b 0b

V

Ý

S

L

E

D

O

K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1
Bola operačná bielizeň správne 
prekontrolovaná a zložená?

Pozorovanie  počas
činnosti

1b 0b

V2

Boli dodržané zásady výkonu 
dezinfekcie pri starostlivosti       
o kontaminované pomôcky?

Pozorovanie  počas
činnosti 1b 0b

V3 Bol zvolený vhodný sterilizačný 
obal pre jednotlivé zdravotnícke 
pomôcky?

Kontrola pomôcok 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V4

Materiál bol zabalený, uzatvo-
rený, označený a sterilizovaný 
správne?

Kontrola pomôcok 1b 0b

V5 
Umožňuje obalový materiál 
používanie bariérovej ošet-
rovacej techniky?

Otázka pre sestru 1b 0b

V6

Boli sterilné pomôcky uložené    
v priestoroch pre skladovanie 
sterilného materiálu?

Kontrola priestorov 1b 0b

V7
Bola dokumentácia k sterilizácii 
vedená správne?

Kontrola
dokumentácie

1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _______ / _____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   21 bodov (100%)                                                  
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  20 – 19 bodov                                          
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  18 bodov

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie  povinnosti  mlčanlivosti  vyplývajúcej  zo  Zákonníka  práce,  ktoré  bude  kvalifikované  ako  závažné  porušenie  pracovnej
disciplíny.
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Charakteristika štandardu: Lokálny procesuálny štandard 
 

Cieľ:  Poznať zásady navliekania sterilných rukavíc 
 Umožniť edukáciu sestrám   
 Objektívne zhodnotiť kvalitu poskytovanej 

starostlivosti 
 

Skupina starostlivosti: Pacienti indikovaní na operačný výkon 
 

Dátum kontroly (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

S
1 

 

Pracovníci: Sestra so špecializáciou v inštrumentovaní na operačnej sále, sestra  

S
2
 

 

Prostredie: Operačná sála 

S
3
 

 

Pomôcky : Sterilné operačné rukavice 1 pár 

 
KRITÉRIÁ PROCESU 
 

P
1
 

 

Sestra  si za pomoci obiehajúcej sestry vyberie z vonkajšieho obalu sterilné rukavice 
zodpovedajúce jej veľkosti 

P
2
 Sestra  si rukavice s vnútorným obalom položí na sterilne prikrytý pomocný stolík 

P
3
 

 

Sestra si  roztvorí vnútorný obal rukavíc, pričom dáva pozor aby sa rukami nedotkla   rukavíc 

P
4
 Sestra  uchopí ľavou rukou pravú rukavicu za manžetu 

P
5
 Sestra  vloží pravú ruku do rukavice, pričom ľavou rukou ťahá rukavicu za manžetu smerom 

k zápästiu,  pokiaľ ju nemá úplne natiahnutú 
 

P
6
 Sestra  uchopí pravou rukou ľavú rukavicu týmto spôsobom : 

 prsty pravej ruky podsunie pod vyhnutú manžetu ľavej rukavice 
  ľavú ruku vsunie do ľavej rukavice a prstami pravej ruky založenými pod manžetou 

rukavice ťahá rukavicu smerom k zápästiu, pokiaľ ju nemá úplne natiahnutú 
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P
7
 

 

Sestra si upraví rukavice tak, aby jej neodstávali končeky prstov a netlačili ju na zápästí v mieste 
manžiet operačného plášťa 

 
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

 

V
1
  Sestra pozná správny postup pri navliekaní sterilných operačných  rukavíc 

 

V2 Sestra má navlečené sterilné rukavice 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu navliekania sterilných rukavíc 

Zdravotnícke zariadenie:  
Audítori: 
 

 

Dátum:  
Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu;   

 otázka pre p/k; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 
 

Š 
T
R
U
K
T
Ú
R
A 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

Š1 

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 

– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 

Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 0b 

 
 

P
R
O
C
E
S 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

P1 – P3  

Má sestra vybrané rukavice zodpovedajúce 

jej veľkosti? 

Uložila si sestra rukavice na sterilne prekrytý 
stolík? 

Nekontaminovala sestra vonkajšiu časť 
rukavíc počas otvárania obalu? 

Pozorovanie sestry 

počas činnosti 3b 0b 

P4 – P5 

Natiahla si sestra na pravú ruku rukavicu 

správnym spôsobom? 

 
Pozorovanie sestry 

počas činnosti 
Pozorovanie sestry 

počas činnosti 

2b 0b 

P6 – P7 

Navliekla si sestra na ľavú ruku rukavicu 
správnym spôsobom? 

Upravila si sestra rukavice na oboch rukách? 

2b 0b 

P8 
Zabezpečila sestra dokumentáciu  
a uloženie pomôcok 

1b 0b 
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V
Ý
S 
L 
E
D
O
K 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

V1 
Poznala sestra spôsob, ako si navliecť 
sterilné rukavice? Otázka na sestru 1b 0b 

V2  
Postupovala sestra počas celej činnosti 
aseptickým spôsobom? 

Pozorovanie sestry 

počas činnosti 1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu  

Cieľ: Chirurgická dezinfekcia rúk pred operačným výkonom 

Skupina starostlivosti: 
 

 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

  
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 
 

 

 
Š1 

 
Pracovníci: 

 Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) sestra po 
získaní špecializácie v príslušnom odbore 

 Inštrumentárka – I – op. sestra, ktorá vykonáva chirurgické 
umytie rúk pred operačným výkonom 

 Cirkulujúca sestra – CS – op. sestra, ktorá obsluhuje inštrumen-
tárku 

 
Š2 

 
Prostredie: 

Miestnosť na umývanie rúk pred operačným výkonom, 
ktorá je súčasťou aseptickej zóny operačného traktu 
 

 
Š3 

 
Pomôcky: 

 

 pomocný stolík 

 sterilná kefka na ruky 

 tekuté mydlo s dezinfekčným účinkom, alebo tekutá umývacia 
emulzia v mechanickej dávkovacej pumpičke 

 tekutý dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu v mechanickej 
dávkovacej pumpičke 

 gumená, alebo PVC zástera 

 umývadlo s pákovou batériou 

 minútovky 

  

Š4 Dokumentácia: Nevedie sa 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 I – Inštrumentárka  si oblečie gumenú, alebo PVC zásteru 
 

P2 I – má nakrátko ostrihané, nenalakované nechty 
 

 
P3 

I –   si nastaví vhodný prúd a teplotu vody, umyje si ruky a predlaktia  dezinfekčným mydlom 
a opláchne ich pod tečúcou vodou od končekov prstov smerom k  lakťu a otvorí si sterilnú 
kefku  na ruky tak, aby ju nekontaminovala z okolia 
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P4 

I – si nanesie na vlhké dlane 6 ml dezinfekčného mydla, alebo umývacej emulzie /2x 
stlačenie dávkovača/, páku dávkovača zatláča lakťom ruky 
 

P5 I – použije sterilnú kefku na lôžka nechtov 
 

 
P6 

I – si umýva ruky po dobu 2 minút týmto spôsobom: 
 
▪  potiera si ruky spôsobom dlaň o dlaň 
▪  pokračuje priložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných 
   strán prstov a potom opačne 
▪  ďalej si čistí trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne 
▪  prsty jednej ruky uzavrie do dlane a potiera oproti druhej dlani 
▪  krúživým pohybom si čistí ľavý palec pravou rukou a potom opačne 
▪  spojenými prstami pravej ruky čistí krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne 
▪  krúživými pohybmi dlaňou ľavej ruky si umýva pravé predlaktie až po lakeť 
   a potom opačne 
▪  ruky si opláchne vodou smerom od končekov prstov po lakte tak, aby voda stekala 
   smerom k lakťom 
 

P7 I – si sterilnou utierkou osuší ruky smerom od dlaní k lakťom 
 

 
 
 
 
 
 

P8 

I – si dezinfikuje  ruky po dobu 2 x 2,5  minút týmto spôsobom: 
▪  nanesie si na vysušené ruky 2,5 ml dezinfekčného roztoku , páku dávkovača 
   zatláča lakťom ruky 
▪  potiera si ruky spôsobom dlaň o dlaň 
▪  pokračuje priložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných 
   strán prstov a potom opačne 
▪  ďalej si čistí trením spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a potom opačne 
▪  prsty jednej ruky uzavrie do dlane a potiera oproti druhej dlani 
▪  krúživým pohybom si čistí ľavý palec pravou rukou a potom opačne 
▪  spojenými prstami pravej ruky čistí krúživým pohybom ľavú dlaň a potom opačne 
▪ krúživými pohybmi dlaňou ľavej ruky si umýva pravé predlaktie až po lakeť a potom 
  opačne, po celý čas dezinfekcie majú byť ruky vlhké 
▪ tento postup opakuje ešte jeden krát 
 
 

P9 I – po skončení chirurgickej dezinfekcie rúk prejde do operačnej sály, pričom dáva pozor aby 
ruky nekontaminovala okolím 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pomôcky k chirurgickej dezinfekcii  rúk sú pripravené. 
 

V2 I - má nakrátko ostrihané, nenalakované nechty 
 

V3 I - dodržiava správnu techniku a čas umývania  rúk 
 

V4 I - dodržiava správny postup počas utierania rúk 
 

V5 I - dodržiava správnu techniku a čas dezinfekcie rúk 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie štandardu Chirurgické umývanie rúk alkoholovým 
dezinfekčným roztokom 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu;   
 otázka pre p/k; 
 kontrola prostredia; 
 kontrola pomôcok; 
 kontrola dokumentácie 

 
 

Š 
T
R
U
K
T
Ú
R
A 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

Š1 

 
Má sestra k dispozícii cirkulujúcu sestru? 
 

Otázka 
pre sestru 

1 b 
 

0 b 
 

Š2 Má sestra vytvorené aseptické podmienky              
k realizácii chirurgického umývania rúk? 
 

Kontrola priestorov 1 b 0 b 

Š3 Má sestra pripravené všetky pomôcky                 
na realizáciu chirurgického umývania rúk? 
 

Kontrola pomôcok 1 b 0 b 

 
 

P
R
O
C
E
S 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

P1- P2 
I – Dodržiava  inštrumentárka správny postup 
pri umývaní rúk kartáčikom a mydlom? 
 
CS – Otvára cirkulujúca sestra 
inštrumentárke správnym spôsobom sterilný 
lukasterik s kartáčikom na ruky? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

2b 0b 

P3-P4 
I – Dodržiava  inštrumentárka správny postup 
pri oplachovaní rúk pod tečúcou vodou? 
 
CS – Otvára cirkulujúca sestra 
inštrumentárke správnym spôsobom 
lukasterik so sterilnou rúškou? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

 
 

Otázka pre sestru 

 
2b 

 
0b 

P5-P6 

I – Dodržiava inštrumentárka správny postup 
pri umývaní rúk alkoholovým dezinfekčným 
roztokom? 
 
I – Nadávkovala si inštrumentárka 
odporúčané množstvo alkoholového 
dezinfekčného roztoku a dodržala  
odporúčaný čas umývania rúk alkoholovým 
dezinfekčným roztokom? 
 

 
 
 

2b 

 
 
 

0b 
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V
Ý
S 
L 
E
D
O
K 

Kód Kontrolné kritériá 
Metóda 

hodnotenia 
Áno Nie 

V1 Má inštrumentárka pripravené  k umytiu a 
vydezinfikovaniu rúk všetky potrebné 
pomôcky? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

1b 0b 

V2 Otvára cirkulujúca sestra sterilné lukasteriky 
správnym spôsobom? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

 
1b 0b 

V3 Dodržala inštrumentárka správny postup pri 
umývaní rúk kartáčikom   a mydlom? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

 
1b 0b 

V4 Dodržala inštrumentárka správny postup pri 
sušení rúk sterilnou rúškou? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

 
1b 0b 

V5 Dodržala inštrumentárka správny postup pri 
vtieraní alkoholového dezinfekčného roztoku                  
pri chirurgickom umývaní rúk? 
 

Pozorovanie sestry 
počas činnosti 

1b 0b 

 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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 Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu v operačnej sále  

 Cieľ: 
 

• Eliminácia rizika infekcie v mieste podania regionálnej 
anestézie 
• Eliminácia  rizika pádu u pacienta po podaní 
regionálnej anestézie 
• Edukácia pacienta o vhodnom správaní po aplikácií 
regionálnej anestézie 
 

 

 Skupina starostlivosti: 
 

Pacient/klient s indikáciou na operačný zákrok v regionálnej 
anestézii 

 

 Dátum kontroly: Najmenej 2x za rok 
 

 

  
Kritériá štruktúry 

  

    

Š1 Pracovníci: • Operačná sestra (inštrumentárka, cirkulujúca sestra) 
sestra pracujúca v operačnej sále, ktorá minimálne          po troch ro-
koch praxe  získava  špecializáciu v príslušnom odbore 
• Inštrumentárka – I – operačná sestra, ktorá má  oblečený ste-
rilný plášť a  rukavice, čiapku, masku 
• Cirkulujúca sestra – CS – operačná sestra, ktorá obsluhuje in-
štrumentárku a operačnú skupinu lekárov 
• Anestéziológ 
• Anestéziologická sestra 
• Zdravotnícky asistent (ZA) 
• Sanitár/ka 

Š2 Prostredie: Operačná sála 
 

Š3 Pomôcky: Ochranný pracovný odev pre operačný tím (sterilizuje sa): 
 
• operačné  košele 
• operačné nohavice 
• operačné  masky 
• operačné  čiapky 
• antistatická obuv 

 
Pomôcky: 
 
• operačný stôl s príslušenstvom (podložka pod ruku, 
oddeľovací rám pre pre anestéziológa, pomôcky na   



 

 
 
 

Svet zdravia, a.s. 
Digital Park II, Einsteinova 25 
 851 01  Bratislava 
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice 

O š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Ošetrovateľská starostlivosť      
o pacienta počas výkonu            

v regionálnej anestézií 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/COS/45 Strana 2 z 3 

 

UPOZORNENIE: 
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2)Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. 

polohovanie) 
• špeciálna podložka pod p/k 
• krytie na operačný stôl 
• anestéziologický prístroj 
• manžeta k monitoru 
• pulzný oxymeter 
• EKG elektródy 
• leukoplast, nožnice, emitná miska 
• sterilné krytie, dezinfekčný roztok 

 

Š4 Dokumentácia: • Operačný program 
• Chorobopis p/k 
• Operačná kniha 
• Operačný protokol 
• Kniha úrazov 
• Záznam o anestézii      
• Zásady preberania pacienta na operačnú sálu 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Všetci členovia operačného tímu aj pomocný personál  sa pred vstupom do operačného 
traktu (vstup cez filter  ženy, muži) prezlečú do ochranného pracovného odevu (košeľa, 
nohavice), prezujú  sa do sálovej obuvi (antistatická obuv) nasadia si čiapku  a masku. 

P2 Operačné sestry skontrolujú aseptické prostredie v operačnej sále, nachystajú set 
inštrumentária na operačný výkon, set na rúškovanie, potrebný sterilný materiál   a vizuálne 
skontrolujú potrebné nesterilné pomôcky v operačnej sále (príslušenstvo    k  operačnému 
stolu, prístrojovú techniku). 

P3 Sanitár/ka (ZA) v spolupráci s CS  v „pacientskom“ priepuste preberá od sestry a sanitára/ky 
(ZA) operačného oddelenia pacienta/klienta. Skontroluje identifikačné údaje p/k a 
predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa – hygienickú   prípravu, prípravu operačného poľa, 
skontrolujú či p/k nemá zubné protézy, cenné predmety a správne naloženie bandáže 
dolných končatín. CS overí alergiu na dezinfekčné roztoky a lieky. P/k  sa presunie na 
transportný vozík,  prezlečie sa do plášťa  pre pacienta, vlasy sa pokryjú jednorazovou 
čiapkou  a prikryje sa plachtou. Na transportnom vozíku sa transportuje na operačnú sálu.    

P4 Sanitár/ka (ZA) uloží pacienta/klienta na operačný stôl, zabezpečí správnu polohu vhodnú 
pre aplikáciu regionálnej anestézie. 
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P5 Po aplikácií regionálnej anestézie  sestra zabezpečí sterilné prekrytie miesta regionálnej 
anestézie, prípadne fixáciu katétra pre permanentnú aplikáciu anestetika. 
 

P6 Po aplikácií regionálnej anestézie sanitár/ka (ZA)zabezpečí správnu polohu pacienta/klienta 
na operačnom stole a fixuje končatiny pacienta, aby sa zabránilo pádu. Následne uloží 
neutrálnu elektródu pod p/k. 
 

P7 Anestéziologická sestra p/k naloží manžetu na meranie tlaku krvi, pulzný oxymeter    a EKG 
elektródy. 
U p/k monitoruje vitálne funkcie (TK, P, EKG). Vedie potrebnú dokumentáciu. 
 

 P 8 Sestra edukuje pacienta o vhodnom správaní počas trvania regionálnej anestézy. 
 

P 9 Po operačnom zákroku sanitár/ka (ZA) odsunie pacienta/klienta z operačnej sály do 
prekladacej zóny. Anestéziologická sestra odovzdá p/k sestre z operačného oddelenia 
(pooperačnej izby). 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 
U pacienta/klienta bolo eliminované riziko infekcie v mieste podania regionálnej anestézie. 
 

V2 
U pacienta/klienta bolo eliminované riziko pádu na operačnej sále po aplikácii regionálnej 
anestézie. 
 

V3 
Pacient/klient bol edukovaný o vhodnom správaní počas trvania regionálnej anestézie. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu: Ošetrovateľská starostlivosť

o pacienta/klienta počas výkonu                    v regionálnej 

anestézií

Zdravotnícke zariadenie:

Audítori:

Dátum:

Metódy:  Pozorovanie sestry počas výkonu,

 otázka pre sestru,

 kontrola prostredia,

 kontrola pomôcok,

 kontrola dokumentácie

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

  

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1

Majú sestry príslušný stupeň 
vzdelania?

Cielená otázka
pre vedúcu sestru 1b 0b

Š2

Sú vytvorené aseptické pod- 
mienky v operačnej sále          
na operačný výkon?

Kontrola operačnej
sály

1b 0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky (sterilné aj neste- 
rilné), prístroje a zariadenia?

Kontrola pomôcok,
prístrojov

a zariadení
1b 0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu? 

Kontrola
dokumentácie 1b 0b

P
R
O
C
E
 S 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1

Všetci členovia operačného 
tímu sa prezliekli do ochran-
ného pracovného odevu?

Pozorovanie
operačného tímu

počas činnosti
1b 0b

P2 Skontrolovali sestry aseptické 
podmienky v  operačnej sále?

Pozorovanie sestier
počas činnosti

a pomôcok
1b 0b

UPOZORNENIE:
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P3

Skontrolovala cirkulujúca 
sestra osobné údaje a pred- 
operačnú prípravu p/k?  
Overila  prítomnosť/neprítom-   
nosť alergie na dezinfekčné 
roztoky a lieky?

Otázka pre sestru
1b 0b

P4

Sanitár/ka (ZA) správne uložil 
pacienta/klienta  na operačný 
stôl pred podaním regionálnej 
anestézie.

Pozorovanie
sanitára (ZA)
počas činnosti

1b 0b

P5

Zabezpečila sestra sterilné 
prekrytie miesta vpichu po 
podaní regionálnej anestézie?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P6

Uložil sanitár /ka (ZA) p/k do 
správnej polohy po podaní 
regionálnej anestézie a  
správne umiestnil neutrálnu 
elektródu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P7

Anestéziologická sestra 
monitoruje vitálne funkcie u p/k
a vedie potrebnú 
dokumentáciu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P8

Edukovala sestra p/k o 
vhodnom správaní počas 
trvania regionálnej anestézy?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

P9

Odovzdala anestéziologická 
sestra pacienta/klienta sestre   
z operačného oddelenia 
(pooperačnej izby?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

UPOZORNENIE:
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V
Ý
S
L
E
D
O
K

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1

Bolo u pacienta/klienta 
eliminované riziko infekcie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu 1b 0b

V2 

Bolo u pacienta/klienta 
eliminované riziko pádu?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

V3

Bol pacient/klient edukovaný 
o vhodnom správaní počas 
trvania regionálnej anestézy?

Pozorovanie sestry
počas činnosti 1b 0b

Celkový počet dosiahnutých bodov ____________ / ____________ % 

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu   bodov  16 bodov (100%)                                         
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu  15 -14  bodov                                           
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu  13 bodov    

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Dátum:

Podpis:
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