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Historie ústeckých operačních sálů
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem představuje po celou dobu své exis-
tence největší zdravotnické zařízení na severu Čech. Spektrum, objem a kvali-
ta zdravotní péče ji bezpochyby řadí mezi nejvýznamnější nemocnice v České 
republice. Pro každou nemocnici představují klíčový provoz a prestiž operační 
sály. Na následujících řádcích stručně popíšeme vývoj ústecké chirurgie, s nímž 
jde ruku v ruce vznik a rozvoj operačních sálů. 
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Ústecká nemocnice, 1894

K slavnostnímu otevření ústecké ne-
mocnice došlo 7. října 1894 v areálu 
pozdější Pasteurovy ulice (obr. 1). Jed-
nalo se o stavbu pavilonového typu, 
která měla 130 lůžek. V roce 1930 
a 1937 se uskutečnilo významné rozší-
ření nemocnice o výškové budovy inter-
ního a chirurgického pavilonu (pavilon 
chirurgických nemocí – obr. 2) vzájem-
ně propojených spojovací chodbou 
a operační trakt se třemi operačními 
sály (obr. 5). Primářem chirurgického 
oddělení byl MUDr. Franz Schwarz, 
který zároveň zastával funkci zástupce 
ředitele nemocnice. Téměř  výhradně 
prováděl břišní chirurgii a základní 
urologické výkony. V ostatních oborech 
chirurgie, zvláště pak v traumatologii, 
zastával konzervativní postup. 
K významnému rozvoji chirurgie 
v ústecké nemocnici přispěl nástup 
MUDr. Jiřího Rödlinga v roce 1945, 
asistenta věhlasného profesora Ji-
ráska z I. chirurgické kliniky v Praze. 
MUDr. Rödling je právem považován 
za „otce“ nejen ústecké a severočeské 

chirurgie, ale částečně i celého seve-
ročeského zdravotnictví. MUDr. Röd-
ling (obr. 3) vystřídal ve funkci primáře 
Schwarze, který záhy z nemocnice 
odešel. Velký problém v té době před-
stavoval nedostatek kvalifikovaných 
zdravotních sester. Byly to převážně 
sestry německého původu, z nich pou-
ze jedna instrumentářka a dvě sestry 
pomocné. V roce 1947 došlo k odsunu 
německých sester, čímž na 290 lůžek 
chirurgického oddělení zůstalo pou-
ze 7 diplomovaných sester a něko-
lik pomocných asistentek. Do služby 
postupně nastupovaly žákyně ošet-
řovatelské školy, která v Ústí vznikla 
v druhé polovině roku 1946. Situace se 
tak pomalu začala zlepšovat.
Rozsah operativy pod vedením primá-
ře Rödlinga byl obrovský – operace 
mozku, míchy, výhřezů plotének, pe-
riferních nervů, operace jícnu, břišní 
výkony, urologické zákroky, plastické 
operace, operativa dětí i úrazů. Sá-
lové sestry musely pojmout svými 
znalostmi a schopnostmi celý rozsah 
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Chirurgický pavilon, areál Pasteurova, 
1937

Operační sály, 1938 Prim. Rödling, MUDr. Dolejší Sál chirurgie, 1977

Sál traumatologie, 1978

Operační sály, 60. léta

Operační sály, 60. léta

Vrchní sestra Šprdlíková  
a MUDr. Opletal, 1988
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poskytované péče. Lékaři, často i se 
svými rodinami, bydleli tehdy v ne-
mocnici. Operovalo se prakticky pořád, 
nezřídka 10–12 hodin v jedné operační 
skupině (obr. obr. 6, 9). Staniční ses-
tru operační sálů zastávala v té době 
Hana Šprdlíková (obr. 7), která svou 
vysoce erudovanou prací inspirovala 
řadu následovnic a i po jejím odcho-
du do důchodu se říkalo chirurgickým 
operačním sálům „U Šprdlíků“. Prim. 
Rödling, pozdější profesor chirurgie, 
vychoval řadu žáků (dr. Žalud, Dolejší, 
Hrbek, Mikš, Novotný, Schindléry a dal-
ší), kterým postupně předal jednotlivé 
z chirurgie se odštěpující obory.

V 60.–70. letech došlo k rozsáhlé re-
konstrukci pavilonu chirurgických 

nemocí (tehdy již pavilonu A). Původní 
2 operační sály v prvním patře využíva-
la chirurgie, traumatologie, urologie, 
plastická a dětská chirurgie (obr. 4, 8). 
Rozdělení na aseptickou a septickou 
operativu bylo sporné. Sál ve druhém 
patře (na spojovací chodbě) byl sálem 
porodním, později traumatologickým 
a ortopedickým. Po ukončení rekon-
strukce se počet sálů zvýšil. Přibyl dal-
ší operační sál na spojovací chodbě 
pro neurochirurgii a sál za úrazovou 
ambulancí, který využívala traumato-
logie pro septickou operativu. Jinak sál 
sloužil jako akutní a byl v přímé návaz-
nosti na anesteziologicko-resuscitační 
oddělení. Postupně u jednotlivých chi-
rurgických oddělení vznikaly sály další. 
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V roce 1988 byla v areálu ústecké ne-
mocnice dostavěna nová budova ope-
račních sálů (obr. 10) a vzniklo tak nové 
oddělení centrálních operačních sálů 
(COS) a centrální sterilizace (CS). Čtyři 
nové aseptické operační sály byly ur-
čeny pro traumatologii, cévní chirurgii, 
neurochirurgii a ortopedii (obr. 11–12). 
Součástí každého operačního sálu byl 
tlakový parní sterilizátor (autokláv), 
kde se sterilizovalo instrumentárium 
potřebné k operačním výkonům. Po-
užité nástroje se ručně dekontamino-
valy na předsálí a ukládaly nesterilní 
do skříní. Neurochirurgický sál byl jako 
jediný obložen hnědými dlaždicemi 
z důvodu rozptylu světla při používá-
ní mikroskopu. Přípravnu a dospávací 
pokoj tvořila pouze jedna společná 
místnost pro všechny operační sály 
(obr. 13). V roce 1991 byl v blízkosti 
operačních sálů vybudován heliport 
(obr. 14). Vznikem COS a CS bylo za-
vedeno i číslování sálů – aseptický 
sál 1–4 v nové budově centrálních 
sálů (obr. 17–18), sály 5 a 6 v pavilo-
nu A (zvané „U Šprdlíků“ – obr. 16), 
kde operovala chirurgie, urologie 
a dětská chirurgie, sály 7 (traumatolo-
gie a ortopedie) a 8 (neurochirurgie) 
na spojovací chodbě (obr. 15) a akutní 
(septický) sál 9 za úrazovou ambulan-
cí (obr. 19). Sál 7 byl později zrušen 
a místnost dále sloužila jako sester-
na anesteziologických sester. Budova 
COS byla v provozu v areálu nemoc nice 
Pasteu rova 16 let. Poté se celá nemoc-
nice, v té době již s názvem Masaryko-
va, přesunula po 110 letech existence 

Historie ústeckých operačních sálů

Nová budova centrálních operačních sálů, 1988

Centrální operační sály, 1989 Centrální operační sály, 1989 Přípravna a dospávací pokoj COS, 1989
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do nového moderního areálu na Buko-
vě (obr. 20), kde zahájila plný provoz v 
lednu 2004. 

Ve vedení oddělení COS a CS se po-
stupně vystřídali následující pri-
m áři: MUDr. Kačer (1988–1992), 
MUDr. Pollak (1992–2001), MUDr. Va-
šátko (2005–2009), MUDr. Schraml 
(2009–2014) a MUDr. Kokoška (po-
věřen vedením 2014–2015). Mezi lety 
2001 a 2005 spadaly COS pod oddělení 

intenzivní medicíny. Na pozici vrchní 
sestry COS působily Alice Jenčová, Iva 
Kilbová, Mgr. Hana Karbanová (která 
řídila operační sály i v době stěho-
vání do nového areálu na Bukově), 
Mgr. Šárka Gregušová, Vlasta Procház-
ková a Bc. Milena Blažková (pověřena 
vedením). Od roku 2015 zastává pozici 
primáře COS a CS MUDr. Ivan Humhej, 
funkci vrchní sestry Bc. Petra Abraha-
mová.
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Historie ústeckých operačních sálů

POUŽITÁ LITERATURA: 
 – Zdravotnictví v severočeském po-

hraničí po roce 1945 – Jiří Rödling, 
2013, ISBN-978-80-29315-84-3

 – Kronika traumatologie – Jan Houser 
a kolektiv 

 – Almanach k 120. výročí Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem – 
Od historie k současnosti – Josef 
Liehne a kolektiv, 2. doplněné vydá-
ní, 2015, ISBN-978-80-260-6259-2 

Natálie Šubecová, Iva Rejtharová 
 prim. MUDr. Ivan Humhej

Heliport, 1991

COS – sál neurochirurgie, 2003

Centrální operační sály v novém areálu na Bukově, 2003

Operační sály na spojovací chodbě, 
1988

Operační sál U Šprdlíků – urologická 
operace, 2003

Septický sál – chirurgie, 2003COS – sál traumatologie, 2003

Za pomoc při vytváření tohoto 
textu bychom chtěli velice 
poděkovat MUDr. Janu Houserovi, 
emeritnímu primáři traumatologie, 
za fotodokumentaci potom 
paní Ludmile Pletichové, bývalé 
fotografce Masarykovy nemocnice.
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Centrální operační sály dnes
Současné centrální operační sály (COS) byly uvedeny do provozu 
v roce 2004 v rámci otevření nového areálu Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem (MNUL) na Bukově. Jsou umístěny v pří-
zemí budovy A, v přímé návaznosti na akutní příjem pacientů 
(emergency) s heliportem, oddělení radiodiagnostiky (zahrnu-
jící mimo jiné 2 CT a MR přístroje, moderní angiolinku) a Klini-
ku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. 
Popsaný komplex tvoří logicky uspořádaný a efektivně fungující 
celek poskytující péči o akutního chirurgického pacienta. 
COS MNUL zahrnují 9 operačních sálů vybavených nejmodernější 
přístrojovou technikou – např. operačními mikroskopy, navigač-
ními přístroji pro kraniální a spinální neurochirurgickou operati-
vu, C-rameny, O-ramenem umožňujícím 3D zobrazení využívané 
při instrumentovaných spinálních operacích, nejmodernějším ro-
botickým systémem da Vinci Xi, endoskopickými a artroskopický-
mi věžemi, ultrazvuky, neurostimulátory a řadou dalších přístrojů 
(obr. 1–7). Šest sálů je určeno pro aseptickou operativu (sál 1–6), 
jeden sál pro operace septických pacientů (sál 7) a dva sály pro 
operativu břišní (sál 8 a 9). Každý operační sál má vlastní před-
sálí, kde probíhá ane steziologická příprava pacienta před opera-
cí, např. aplikace regionální anestezie a zavádění žilních vstupů 
(obr. 8). Součástí COS je i tzv. dospávací jednotka s osmi lůžky 
(obr. 9), kde je o pacienta komplexně pečováno po operaci (úpl-
né probuzení, zahřátí, potlačení bolesti, stabilizace základních 
životních funkcí) před jeho převozem zpět na lůžkové oddělení 
nebo na JIP. 
Na COS operují následující chirurgické odbornosti – traumatolo-
gie, všeobecná a cévní chirurgie, neurochirurgie, hrudní chirur-
gie, urologie, robotická chirurgie, ORL, ústní, čelistní a obličejová 
chirurgie a sportovní medicína. Vzácně zde operuje i ortopedie 
a gynekologie, oba obory však mají své vlastní operační sály. 
Na COS se provádějí i odběry orgánů vedené transplantačním 
centrem IKEM.
Pod pracoviště COS patří i multioborově využívaný sál jednodenní 
chirurgie, který byl uveden do provozu spolu s vlastním odděle-
ním jednodenní chirurgie (JEPL) v červenci roku 2011. K operativě 
ho využívá neurochirurgie, především pro operace periferních 
nervů ve svodné či lokální anestezii (obr. 10–11), chirurgie, ORL 
a ortopedie. 
Na COS MNUL pracuje 68 kmenových zaměstnanců (zejména eru-
dovaných sálových zdravotních sester instrumentářek) ve spolu-
práci s početným týmem lékařů a sester kliniky anesteziologie, 
perioperační a intenzivní medicíny a lékařů jednotlivých chirurgic-
kých odborností. Sálové sestry jsou rozděleny do 4 bloků podle 
specializace – traumatologie, neurochirurgie, chirurgie a hrudní 
chirurgie + ORL (obr. 12–15). Každý tým (blok) má svou staniční 
sestru. Dále na COS dochází sestry specializující se na robotic-
kou chirurgii a ústní, čelistní a obličejovou chirurgii. 

1

Překladové zařízení sloužící k bezpečnému transportu 
pacienta z lůžka na desku operačního stolu a zpět

2

Chodba před operačními sály

3

Umývárna na čisté straně sálů

4

Operační sál před návozem pacienta
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Centrální operační sály dnes

5

Neurochirurgická operace za využití operačního 
mikroskopu a navigace

6

Gynekologická operace s využitím nejnovějšího 
robotického systému da Vinci Xi
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7

Spinální operace s použitím O-ramene

Ročně se na COS MNUL provede okolo 8 000 operačních zákroků, na sále 
JEPL dalších cca 1 400 (graf 1 a 2). Kromě rutinních operací se zde prová-
dí řada velmi náročných a vysoce specializovaných výkonů, které se sem 
centralizují nejen ze spádové oblasti Ústeckého kraje, ale i z ostatních 
oblastí České republiky. COS MNUL slouží jako školicí centrum pro lé-
kaře nejrůznějších oborů (obr. 16–17), probíhají zde rovněž stáže medi-
ků, studentek Fakulty zdravotnických studií UJEP a Střední zdravotnické 
školy v Ústí nad Labem. Mnohé operace jsou prováděny  ve spolupráci 
s předními českými odborníky nejrůznějších zaměření (např. doc. Tvrdek 
a doc. Sukop – plastická chirurgie, doc. Kozák – maxilofaciální chirurgie, 
dr. Justan – plastická a rekonstrukční chirurgie, doc. Mixa – dětská ane-
stezie a další). O špičkové kvalitě přístrojového vybavení COS, komplex-
nosti zázemí a vysoké erudici zdravotnického personálu MNUL svědčí 
i opakované návštěvy předních světových chirurgů (např. profesor Fu-
kushima z USA, prof. Bertalanffy z Německa, prof. Tanikawa z Japonska, 
prof. Parvaiz z Velké Británie – obr. 18–20, 23), kdy jimi vedené operace 
jsou telekonferenčně přenášeny na kongresy a do výukových prostor ne-
jen v rámci České republiky, ale i do zahraničí. 
Na COS MNUL je od roku 2008 provozována i tkáňová kostní banka 
(obr. 21–22). Toto zařízení má funkci zásobárny kostních štěpů. O její 
existenci se zasloužilo ortopedické oddělení ve vzájemné spolupráci 
s neurochirurgickou klinikou. Pro ortopedické potřeby se v ní uchovávají 
hlavice femuru pro allogenní použití, pro neurochirurgické potřeby se 
skladují kostní kalvy po dekompresivních kraniektomiích k následnému 
autolognímu použití. Kostní štěpy se skladují ve dvou hlubokomrazicích 
boxech, ve kterých se teplota pohybuje od -80 do -70 °C. Podmínkou pro 
provozování kostní banky je dodržování přísných provozních a technic-
kých norem s průběžným záznamem teplot v mrazicích boxech i ve vlast-
ní místnosti kostní banky. 
Na COS MNUL klademe zásadní důraz nejen na špičkovou odbornou 
úroveň personálu a precizní provedení operačních výkonů za využití nej-
modernějšího technického a materiálního vybavení operačních sálů, ale 
také na lidský a empatický přístup ke všem pacientům. 

prim. MUDr. Ivan Humhej
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Centrální operační sály dnes

15

Tým bloku hrudní chirurgie a ORL

9

Dospávací jednotka

11

Operace na sále jednodenní chirurgie

13

Tým neurochirurgického bloku

8

Anesteziologická přípravna – aplikace regionální anestezie

10

Operace na sále jednodenní chirurgie

14

Tým chirurgického bloku

Tým traumatologického bloku
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Centrální operační sály dnesCentrální operační sály dnes
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Centrální operační sály dnes

Operace v rámci Výukového centra robotické chirurgie

Neurochirurg prof. Rokuya Tanikawa 
(JP) – specialista na intrakraniální cévní 
bypassy

Chirurg prof. Amjad Parvaiz (GB) 
– specialista na nízké robotické 
resekce tumorů střeva

Kostní banka sloužící pro potřeby ortopedie 
a neurochirurgie

Kostní štěpy se skladují 
v hlubokomrazicích boxech při 
teplotě -70 až -80 stupňů Celsia

Neurochirurg prof. Takanori Fukushima (USA), specialista 
na složité operace baze lební a cévní neurochirurgii

Neurochirurg prof. Helmut Bertalanffy (DE) – specialista na operace 
v mozkovém kmeni

Operace za účasti doc. Sukopa z Kliniky plastické chirurgie FNKV

22
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Personální vedení centrálních operačních sálů

1 2

3

4

Na pracovišti Centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem (COS MNUL) jsme se pokusili řešit nedostatek zdravotnického personá-
lu, který je v současné době problémem většiny zdravotnických zařízení nejen 
v České republice, a zároveň zajistit lepší pracovní prostředí a podmínky pro 
stávající personál.
Zaměřili jsme se zejména na ty oblasti personálního managementu, které 
na COS MNUL nefungovaly vůbec, nebo byly řešeny okrajově. Naším cílem byla 
naplněná systemizace pracovních míst, zlepšení pracovního prostředí perso-
nálu, podpora dalšího vzdělávání, dorovnání výše osobních příplatků, vytvo-
ření tzv. podnikové kultury a navázání spolupráce s Fakultou zdravotnických 
studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FZS UJEP) a Vyšší odbornou školou 
zdravotnickou (VOŠZ) v Ústí nad Labem.
Po stavebních a dispozičních úpravách vznikla nová místnost pro stážisty 
a studenty vybavená anatomickými postery, odbornými publikacemi a zázna-
my operačních výkonů pro studijní účely (obr. 1). Navázali jsme spolupráci 

Stážovna vybavená anatomickými postery, knihovnou s odbornou 
literaturou a PC se záznamy operací ke studijním účelům

Denní místnost pro personál COS s automatem na drobné občerstvení

Automat na kávu a sodobar na denní 
místnosti pro personál COS

Automat na drobné občerstvení na denní 
místnosti pro personál COS
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Personální vedení centrálních operačních sálů

5 6

8

9

7

Nová klimatizace na sesterně COS

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace konaná 
v květnu 2016

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace konaná 
v květnu 2016

Nové šatní boxy v pánském filtru COS 

Nová kuchyňská linka na sesterně COS

s FZS UJEP a VOŠZ v Ústí nad Labem, od září 2015 absolvu-
jí studenti odbornou praxi i na COS.
Umístili jsme jídelní a nápojové automaty do denních 
místností pro personál COS (obr. 2–4) a novou kuchyň-
skou linku na sesternu (obr. 5). Ve spolupráci s vedením 
Masarykovy nemocnice se nám podařilo získat finan-
ce na zakoupení klimatizačních jednotek do místností 
pro personál, a tím zvýšit pracovní komfort zaměstnan-
ců (obr. 6). Problémy s nedostatkem a špatným stavem 
šatních skříněk jsme vyřešili novými plechovými šatními 
boxy (obr. 7).
Po vyjednávání na Personálním a mzdovém oddělení 
Masarykovy nemocnice došlo k úpravě a dorovnání výše 
osobních příplatků. Zaměstnancům se otevřela možnost 
čerpání rehabilitačních benefitů (masáže zad a šíje) zdar-
ma. Personál může využít i odborné konzultace s psycho-
ložkou, se kterou jsme navázali spolupráci.
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přesto neustáváme, kolektiv COS je živý organis-
mus, ve kterém denně řešíme pracovní i personální 
problémy spojené s náročným a specifickým provo-
zem operačních sálů.

Bc. Petra Abrahamová  
prim. MUDr. Ivan Humhej

Podporujeme zaměstnance v dalším vzdělávání a zvyšování kvalifi-
kace tím, že nemusí čerpat dovolenou na studijní účely. V současné 
době studuje 5 perioperačních sester na univerzitách a 4 jsou zařa-
zeny do pomaturitního specializačního studia.
V květnu 2016 jsme uspořádali první celostátní odbornou konferen-
ci centrálních operačních sálů a sterilizace s aktivní účastí našich 
perioperačních sester (obr. 8–11). V těchto dnech připravujeme 
další, tentokrát dvoudenní konferenci a doufáme, že úspěšně na-
váže na loňský vydařený ročník. Perioperační sestry COS MNUL jsou 
aktivní i na odborných akcích po celé republice, důkazem je 20 od-
borných sdělení a přednášek za loňský rok (obr. 12). 
Pro personál COS organizujeme i mimopracovní aktivity jako je 
mikulášská besídka s nadílkou (obr. 13), vodácký víkend (obr. 14) 
a benefiční rodinný běh (obr. 15). První ročník běhu se uskutečnil 
v říjnu 2016 na Střížovickém vrchu a jeho výtěžek byl použit na pod-
poru zvířete v ústecké ZOO, konkrétně k adopci Nandu pampového 
– ptačího zástupce podtřídy běžců.
Výsledkem naší práce je stabilizace pracovního kolektivu na COS 
MNUL včetně naplnění systemizace pracovních míst – od červen-
ce 2015 nastoupilo na COS 5 perioperačních sester. V našem úsilí 

10

12

Personální vedení centrálních operačních sálů

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace konaná v květnu 
2016

Přednášková aktivita sester 
COS – Jaroslava Rokošová

11

Společenský večer na palubě lodi Porta Bohemica 
v rámci I. Konference COS a sterilizace

13

Mikulášská besídka s nadílkou

1. Benefiční rodinný běh přátel Masarykovy nemocnice 
konaný v říjnu 2016

Tradiční vodácký víkend

15
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Sterilizace v ústecké nemocnici fungovala až do 80. let pouze jako substeriliza-
ce. Podle požadavků klinických oddělení a operačních sálů se zde připravoval 
obvazový materiál a operační prádlo do sterilizačních bubnů. Instrumentárium 
si operační sály a jednotlivá klinická oddělení sterilizovala sama v horkovzduš-
ných autoklávech.

Historie a současnost centrální sterilizace

1

2

3

4

5

V roce 1988 byla v areálu nemocnice dokončena stavba budovy centrálních ope-
račních sálů (COS) a centrální sterilizace (CS). CS se nacházela v přízemí nové 
budovy (obr. 1). Prováděla se zde dekontaminace gumovek, rukavic (talkování), 
odsávacích hadic anesteziologických okruhů. Začal se používat jednorázový 
obalový materiál – lukasterik. Postupně došlo ke zrušení sterilizačních bubnů. 
CS převzala i sterilizaci operačních nástrojů (obr. 2–4). V roce 1998 byl na CS 
uveden do provozu první plazmový sterilizátor v České republice (obr. 5–6).
V roce 1994 zahájila provoz CS II v suterénu dětského pavilonu (budovy D) v no-
vém areálu Masarykovy nemocnice na Bukově. Zajišťovala sterilizaci pro oddělení 
a sál dětské chirurgie, gynekologie, porodnictví, hrudní chirurgie, novorozenecké 
oddělení a dětskou kliniku (obr. 7–8). 
Významný mezník představoval rok 2003, kdy se v prosinci přestěhovala CS I, 
podobně jako ostatní provozy nemocnice, z areálu Pasteurova do nových prostor 
Masarykovy nemocnice na Bukově. Vybavena zcela novou, moderní přístrojovou 
technikou zde od ledna 2004 zahájila provoz (obr. 9–10). Nachází se v suterénu 
budovy A, přímo pod COS, jejichž je nedílnou součástí. Zajišťuje komplexní před-
sterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro COS a všechna 

Nová budova centrálních operačních sálů a centrální sterilizace, 1988

Centrální sterilizace v nově postavené 
budově COS, 1989

Centrální sterilizace v nově postavené 
budově COS, 1989

Centrální sterilizace v nově postavené 
budově COS, 1989

Uvedení do provozu prvního 
plazmového sterilizátoru v ČR, 1998
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klinická oddělení Masarykovy nemoc-
nice. Dále poskytuje služby externím 
klientům (praktickým a odborným 
ambulancím, manikúrám, pedikúrám 
atd.).
Oddělení CS je v novém areálu Masary-
kovy nemocnice členěno na pracoviště 
CS I (budova A, pod COS) s nepřetrži-
tým 24hodinovým provozem a CS II 
(budova D, pod operačními sály dět-
ské chirurgie, ortopedie, gynekologie 
a porodnictví) s dvousměnným pro-
vozem. K oddělení CS patří i úpravna 
lůžek. Na pracovišti CS I pracuje 10 
zdravotních sester (včetně vrchní se-
stry) a 28 sanitářů, na CS II pracují 2 
zdravotní sestry (včetně staniční sest-
ry) a 7 sanitářů (obr. 11–12). 

CS zajišťuje mechanickou očistu zdra-
votnických prostředků (ZP) v mycích 
a dezinfekčních automatech, optic-
kou a funkční kontrolu ZP, balení ZP 
do speciálních obalů a jejich násled-
nou sterilizaci. Sterilizace je možná 
třemi způsoby – vlhkým teplem (sy-
tou vodní párou o teplotě 121 °C nebo 
134 °C, která je určena ke sterilizaci 
kovových, skleněných, keramických, 
textilních, gumových a plastových ter-
mostabilních prostředků), chemicky 
formaldehydem (směs formaldehydu 
s vodní párou při teplotě 60–80 °C 
v podtlaku, která se používá ke steri-
lizaci termolabilních materiálů, např. 
optických přístrojů) nebo plazmatem 
peroxidu vodíku (při teplotě 50–60 °C, 

používá se na jemné mikronástroje 
a termolabilní prostředky). 
Technologické postupy sterilizace 
včetně dekontaminace, dezinfekce, 
vyššího stupně dezinfekce a před-
sterilizační přípravy jsou zajištěny 
moder ními technologiemi v souladu 
s českou, resp. evropskou legislati-
vou. Veškeré procesy jsou počítačově 
monitorovány informačním systémem 
MEDIX, který pomáhá sledovat náklady 
na použitý materiál, jednotlivé nástro-
je v kontejnerech, expirace sterilního 
materiálu, eviduje počty cyklů nástro-
jů, vyhotovují se pomocí něj statistiky, 
ekonomické výpočty atd. (obr. 13–14).
CS I je vybavena čtyřmi prokládací-
mi a jedním jednodvéřovým mycím 

76

9 10

8

Historie a současnost centrální sterilizace

Plazmový sterilizátor na CS

Centrální sterilizace I v novém areálu nemocnice na Bukově 
těsně před otevřením, 2003

Centrální sterilizace II na Bukově, 1999 Centrální sterilizace II na Bukově, 1999

Centrální sterilizace I v novém areálu nemocnice na Bukově 
těsně před otevřením, 2003
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a dezinfekčním automatem, ultra-
zvukovou myčkou, třemi parními ste-
rilizátory, jedním kombinovaným 
sterilizátorem pára/formaldehyd, jed-
ním plazmovým sterilizátorem a sed-
mi svářečkami obalů. Pracoviště je 
rozděleno na úsek příjmu materiálu, 
nesterilní stranu myček, sterilní stranu 
myček, úsek setování materiálu a ope-
račních sít, sterilizaci a výdej a expe-
dici materiálu (obr. 15–23). Po menší 
stavební úpravě byl na podzim roku 
2016 uveden do provozu nový mycí 
a dezinfekční automat, který disponuje 

11 12

13 14
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Historie a současnost centrální sterilizace

větší kapacitou, lepší čisticí schopnos-
tí a větší bezpečností procesů i hos-
podárností. Využívá se mimo jiné pro 
robotické instrumentárium robota 
da Vinci Xi. Součástí CS I je i dezin-
fektor lůžek a matrací, kde se kromě 

hygienického servisu lůžek provádí 
dezinfekce zdravotnických skříní a vo-
zíků (obr. 24–25).

CS II je vybavena čtyřmi jednodvéřový-
mi mycími a dezinfekčními automaty, 

dvěma parními sterilizátory, jedním 
plazmovým sterilizátorem a čtyřmi svá-
řečkami obalů.

Denisa Burešová 
prim. MUDr. Ivan Humhej

Kolektiv CS I, 2016 Kolektiv CS II, 2016

Počítačový systém Medix využívaný 
k monitoraci procesů na CS

Čistá strana myček na CS I – setování 
operačních sítNečistá strana myček na CS I

Počítačový systém Medix využívaný 
k monitoraci procesů na CS

Příjem materiálu na CS I
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Redakce Statimu děkuje panu primáři MUDr. Ivanovi Humhejovi 
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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Dezinfektor matrací

Plazmový sterilizátor na CS I

Příprava ke sterilizaci na CS I

Dezinfektor lůžek

Kombinovaný sterilizátor 
pára/formaldehyd na CS I

Kontrola po sterilizaci na CS I

Parní sterilizátory na CS I

Setování na CS I – balení nástrojů a pomůcek
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