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Algoritmus je zaměřen na připravenost a organizaci práce v rámci zajištění provozu

Centrálních operačních sálů ve Fakultní nemocnici Ostrava v době probíhající pandemie

COVID-19. Hlavním tématem je technická a organizační podpora prostředí pro realizaci

operačních výkonů u jednotlivých pacientů s COVID pozitivitou nebo u pacientů

v karanténním režimu. Trvalá připravenost a realizace bezpečně probíhajících operací

v nestandardním režimu je zabezpečena prostřednictvím technického zázemí samotných

operačních sálů, které jsou vyčleněny pro tento typ pacientů.

Jedná se zejména o možnost tvorby řízeného podtlaku vzduchu na dvou operačních

sálech, dále možnosti striktního bezpečného uzavření všech jejich vedlejších prostor,

režimových opatření, použití správných ochranných prostředků a možnosti centrální

aerosolové desinfekce vzduchu a povrchů.

Jako režimová opatření je potřeba uvést především centrálně řízené pokyny Ministerstva

zdravotnictví ČR a dále nařízení ředitele nemocnice, ze kterých jasně vyplývají organizační

kritéria výběru určitého typu pacientů, určené operační techniky s přístrojovým a

technickým zázemím, čas a urgence operací a spolupráce s obory, kde je zajišťována

předoperační a pooperační péče. Výsledkem je udržitelnost a opakovatelnost procesů napříč

všemi operačními obory ve FNO, jenž má významnou spádovou oblast pro léčebnou i

následnou péči v rámci severní Moravy

Pravidla pro pacienty s COVID – 19

Ve FNO jsou vypracována pravidla, která zajišťují preventivní opatření v souvislosti

s infekcí COVID-19.. Mezi ně patří algoritmus vyšetření s ohledem na plánované operační

výkony, s následnou hospitalizací či bez ní. Všichni pacienti jsou podrobováni

screeningovému vyšetření na přítomnost klinických příznaků COVID - 19. Plošné testování

pacientů se neprovádí u bezpříznakových jedinců a není součástí standardního

předoperačního vyšetření. Zvýšená pozornost a následné testování na COVID - 19 se

doporučuje u pacientů s klinicky závažnými rizikovými faktory, např. hemato-onkologická

onemocnění, imunosupresivní terapie, radioterapie nebo chemoterapie, těžká obezita a další.

Změna těchto postupů může být ovlivněna přijatými opatřeními MZČR nebo

epidemiologickými faktory jednotlivých výskytů velkého počtu nakažených obyvatel

Moravskoslezského kraje.
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Analýza provozních dějů

Operační sály vhodné pro operační výkony u pacientů infekčních (COVID pacientů) jsou ve

FNO běžně oborově specifikovány pro stomatochirurgické a urologické výkony. Průměrně

je zde operováno 90 pacientů se stomatochirurgickou a 60 pacientů s urologickou

problematikou za měsíc. Základní chirurgické a anesteziologické vybavení těchto sálů je

totožné pro všechny operační sály na COS. Rozdíl je pouze v rámci přídatných komponentů

operačních stolů, kde je nutné rozlišovat specifikaci jednotlivých poloh k operacím. Další

rozdílnosti jsou v používání přístrojového zázemí, které má vazbu na druh operace. Nástroje

k jednotlivým výkonům se základní využitelné pro všechny obory, ale také jiné, se kterými

se pracuje v návaznosti na příslušnou operační techniku. Oba sály jsou plně oddělitelné

vzduchotěsnými dveřmi, nemají žádné společné prostory, které by narušovaly aseptické

prostředí jednotlivých sálů nebo by ohrožovaly průnik infekčního agens mimo vyčleněný

prostor. K jednomu z nich, mino operační sál, je přidružen dospávací pokoj se sálovým

režimem, ve kterém je možno zajistit péči minimálně dvěma pacientům po operacích.

K sálům přísluší oddělené hygienické filtry, prostor pro překlad pacientů, dekontaminační

prostory, sterilní skladovací části, místnosti pro administrativu a oddech. Všechny tyto

prostory jsou odděleny od přímého operačního sálu s řízeným podtlakem.

Analýza lidských zdrojů

Systém péče nepředpokládá navýšení personálu, avšak vyžaduje trénink pracovníků v rámci

organizace v nestandardním režimu s důrazem na používání speciálních ochranných

pomůcek. Personální zajištění se dále odvíjí od odborností jednotlivých chirurgických

výkonů. Je tedy patrné, že zaškolení se bude týkat zdravotnických pracovníků napříč

spektrem všech zainteresovaných oborů. Operační tým bude složen z lékařů z řad operatérů

a anestézie, z perioperačních a všeobecných sester, anesteziologických sester, sanitářů, RDG

pracovníků a pracovníků úklidu.

Finanční analýza

Financování operačních výkonů, které jsou prováděny u pacientů COVID pozitivních nebo

suspektních, je stejné jako u operačních výkonů v případě bezinfekčnosti pacienta. Rozdíly

se budou pohybovat v ceně specifických ochranných pomůcek využívaných personálem.

Jedná se především o respirátory FFP3 bez výdechového ventilu, overaly, štíty, rukavice,

návleky na obuv, desinfekční prostředky a materiál pro odvoz odpadu. Plánovanou investicí

jsou dva plně automatizované přístroje pro aerosolovou desinfekci vzduchu a povrchů

k rychlé ohniskové desinfekci.

V březnu letošního roku začala FNO pracovat v nouzovém režimu koronavirové infekce. Byla připravena taková opatření, která měla co nejvíce zabránit přenosu infekce. V průběhu

dalších měsíců dle nařízení MZČR docházelo k postupnému kontrolovanému rozvolňování opatření k restartu zdravotní péče. V současné době se pohybujeme v další vlně

koronavirové infekce a postupně dochází k dalším restrikcím vyplývajícím z nařízení vlády ČR.

Postup výběru operačního sálu u COVID pozitivního nebo suspektního pacienta

vyžadující operační péči

Pooperační péče je následně zajišťována na vyčleněných standardních nebo intenzivních

lůžkách pro COVID pacienty. Stejný algoritmus výběru sálu se používá i v případě pacienta

v karanténě.

Pacient je přivážen a odvážen na a z operačního sálu s respirátorem FFP3

nebo na dýchacím přístroji s filtry.

Po ukončení operačního výkonu je nutné provést důkladný úklid a desinfekci operačního sálu 

včetně dekontaminace a následné sterilizace požitých nástrojů, přístrojů a zajištění odvozu 

odpadů. Závěrem je nutná ohnisková desinfekce automatizovaným přístrojem pro aerosolovou 

desinfekci vzduchu a povrchů. 

 

Operační prádlo a osobní ochranné pomůcky se po operačním výkonu ukládají do určených 

obalů: 

 

- operační prádlo, lůžkoviny – PVC pytel žlutý se silou á 0,2 mm,  

- ochranné pomůcky – PVC pytel se silou á 0,2 mm. 

-  

Vnitřní okraj pytle je před uzavřením postříkán virucidním desinfekčním prostředkem a 

následně je před vynesením do sběrných prostor celý vydesinfikován. Odpadové nádoby jsou 

řádně označeny jako „nebezpečný odpad“ – zdravotnický odpad. Označuje se datem, časem a 

místem vzniku. Označujeme „COVID“. 

 

 

Ochranné pomůcky se odstraňují v pořadí: 

 

 

 

 

 

 

 

Poté dochází k desinfekci rukou a nasazení čistého respirátoru. 

 

Dekontaminaci nástrojů a přístrojů provádíme pomořením do virucidního prostředku Desam 

Prim 3% po dobu 30min. Následně odvážíme v uzavřených kontejnerech na Oddělení centrální 

sterilizace. 

 

Úklid a desinfekce malých a velkých ploch se provádí prostředkem s virucidním účinkem. 

Závěrem provedeme ohniskovou desinfekci automatizovaným přístrojem pro aerosolovou 

desinfekci vzduchu a povrchů za použití prostředku s virucidním účinkem na 90 min. 

první rukavice plášť 

druhé rukavice 

provede se desinfekce rukavic overal s návleky 

respirátor pokrývka hlavy a ochrana 
očí 


