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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 3. 7. 2019/8:00 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Krajská zdravotní uspořádala čtvrtý ročník Konference centrálních operačních sálů a sterilizace 
 
Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 20. června a v pátek 21. června 2019 čtvrtý ročník odborné 
Konference centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. Akce se uskutečnila 
v prostorách Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Záštitu nad konferencí 
převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého na akci zastoupil jeho náměstek RSDr. 
Stanislav Rybák, a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.  
 
„Nejen tato konference ukazuje, že naše Krajská zdravotní dokáže kromě kvalitní péče o pacienty uspořádat i 
akci s takovou vysokou mírou odbornosti, a o kterou je velký zájem. Děkuji za práci všech odborníku z 
centrálních operačních sálů a také vám i pacientům přeji, aby se již brzy povedla dostavba a mohla se péče 
ještě více zkvalitnit,“ pozdravil účastníky konference RSDr. Stanislav Rybák. 
 
„Čas neuvěřitelně rychle běží a my dnes zahajujeme již 4. ročník této odborné konference. Blahopřeji panu 
primáři Humhejovi a jeho vrchní sestře Petře Abrahamové k úspěchu všech předchozích ročníků a věřím, že i 
ten letošní bude stejně úspěšný. Zároveň děkuji všem zaměstnancům našich operačních sálů za tempo a 
nasazení, s kterým denně pracují v podmínkách značného personálního oslabení. O významu operačních 
sester pro nemocnici nikdo nemůže pochybovat. Vždyť i zakladatel moderní poválečné chirurgie prof. Rödling 
si s sebou z Prahy jako nejbližšího spolupracovníka nepřivedl kolegu lékaře, ale vrchní sestru operačních sálů, 
aby měl jistotu, že vše bude fungovat jak má,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.   
 
Pro celkem dvě stovky účastníků konference byly na dva dny připraveny v šesti blocích přednášky 
z chirurgických oborů, příspěvky přibližovaly také zkušenosti personálu centrálních operačních sálů 
s nemocniční sterilizací, se kterou úzce spolupracují. Mezi přednášejícími byli odborníci nejen 
z renomovaných zdravotnických pracovišť v Česku, jako jsou Institut klinické a experimentální medicíny, 
Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice Na Homolce v Praze nebo Fakultní nemocnice Brno, ale také 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica či ze Spolkové republiky Německo.  
 
Odborným garantem byl MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., primář Oddělení centrálních operačních sálů a centrální 
sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice. „Hlavní nosné téma letošní konference představovaly hybridní 
operační sály a nové sálové technologie. Tato problematika je pro nás v současnosti vysoce aktuální, protože 
v rámci přípravy projektu výstavby nového pavilonu v Masarykově nemocnici bude jeho součástí také nový 
úsek centrálních operačních sálů, kde vznikne i hybridní operační sál s peroperační magnetickou rezonancí a 
angiolinkou. Druhý hybridní sál, osazený rovněž angiolinkou, se plánuje jako součást kardiologických sálů a 
využití nalezne nejen při kardiologických katetrizačních intervencích, ale i pro potřeby kardiochirurgie. Proto 
pro nás, i pro ostatní účastníky konference, byly velice přínosné přednášky týkající se právě této 
problematiky, včetně zkušeností kolegů kliniků z neurochirurgických a kardiochirurgických pracovišť v Praze, 
kteří hybridní operační sály využívají již řadu let. Jejich rozsáhlé zkušenosti nám mohou pomoci při 
racionálním plánování koncepce a využití těchto sálů osazených pokročilými zobrazovacími technologiemi. 
Mezi další hlavní témata konference letos patřily nové operační techniky, novinky v anesteziologii a nové 
metody očima perioperační sestry.  Nechyběl ani tradiční hygienicko-epidemiologický blok přednášek a varia. 
Ozvláštnění celé konference představoval blok zaměřený na správnou komunikaci jako základ úspěšného 
fungování týmu, protože komunikační dovednosti jsou nutnou podmínkou pro hladký provoz a úspěšné 
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fungování každého zdravotnického pracoviště, operační sály nevyjímaje,“ uvedl v rámci hodnocení letošního 
ročníku konference MUDr. Ivan Humhej. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
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