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1. Účel a oblast platnosti dokumentu 

Provozní řád je platný pro všechny zaměstnance, studenty, stážisty Kliniky anestezie a resuscitace 

v TN. 

Účelem je popsání provozu kliniky, bezpečnosti a ochraně při práci. 

2. Pojmy a zkratky 
TN 

ARK – Anesteziologicko-resuscitační klinika 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 

 

3. Odpovědnosti a pravomoci 

Za dodržování provozního řádu jsou zodpovědni všichni pracovníci Kliniky anestezie a resuscitace. 

 

4. Organizační část 

4.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ 

Klinika anestezie a resuscitace poskytuje anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči pro 

všechny nemocné v TN, pro pacienty v jiných zdravotnických zařízeních a pro pacienty přijímané 

cestou Rychlé záchranné služby (RZP). 

 

4.2 VZTAHY K OSTATNÍM PRACOVIŠTÍM V TN 

ARK úzce spolupracuje se všemi klinikami TN. Provádí úzce specializovanou konziliární činnost 

v oblasti anestézie a intenzivní péče. ARK ve spolupráci s CVV TN zajišťuje vzdělávání 

zaměstnanců v tomto oboru. 

4.3 VZTAHY K JINÝM INSTITUCÍM 

ARK poskytuje výukovou základnu pro studenty všeobecného lékařství a stomatologie 1. LF UK, 

studenty oboru zdravotnický záchranář VOŠ 5. Května, MILLS a MEDEA, studenty PSS ARIP, 

frekventanty CK umělá plicní ventilace CK ošetřovatelská péče o cévní vstupy.  

4.4 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

Klinika anestezie a resuscitace je umístěna na pavilonu B3 a dispozičně je členěna do 3 podlaží. 

Anestezie je umístěna na pavilonu G5. 

Ambulance bolesti je umístěna na pavilonu A1. Skladovací prostory na G4. 

4.4.1 Vedení kliniky 

Klinika anestezie a resuscitace je řízena přednostou kliniky. V jeho nepřítomnosti je vedena jeho 

zástupcem. Provoz anesteziologické a lůžkové části je řízen vedoucím lékařem.   

Nelékařský zdravotnický personál řídí vrchní sestra, v  nepřítomnosti její zástupce ve spolupráci se 

staničními sestrami anesteziologické a resuscitační části. 
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4.4.2 Popis odborné činnosti jednotlivých součástí 

Klinika anestezie a resuscitace sestává ze dvou částí:  

Část lůžková – 2 resuscitační pokoje s 11 lůžky 

Lůžková část poskytuje komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči nemocným s akutním selháním 

jedné či více základních životních funkcí různé etiologie (septické stavy, multirezistence, 

imunoinsuficience). 

Část anesteziologická 

Zajišťuje anestezie na 20 operačních sálech. Dále zajišťuje anestezie a analgosedace při bolestivých 

diagnostických a léčebných výkonech a konziliární služby na klinikách. V rámci anesteziologické 

části pracuje ambulance pro léčbu bolesti. 

 

5. Reţimová část 

5.1 PŘÍJEM PACIENTŮ 

Do stavu ARK jsou přijímáni nemocní, jejichž stav vyžaduje intenzivní nebo resuscitační péči.  

( PP-FTN-04-2005 Příjem, překlad a propuštění pacientů ve FTNsP) 

Přijímání nemocných je prováděno na základě indikace lékaře ARK na jednotlivé lůžkové stanice. 

Nemocní, kteří jsou přijati na lůžkové oddělení, jsou evidováni přijímací kanceláří. Dokumentace je 

vedena dle pracovního postupu. (PP-FTN-15-2005 Vedení zdravotnické dokumentace ve FTNsP) 

Identifikace pacientů je zajištěna pomocí identifikačního náramku v souladu s platnou směrnicí. 

(PR-FTN-10-2008 Komunikace s pacienty a jejich blízkými ve FTNsP a identifikace pacientů ve 

FTNsP) 

 

5.2 ÚSCHOVA VĚCÍ PACIENTŮ 

Při příjmu nemocného jsou jeho osobní věci a svršky sepsány sestrou, dovolí-li to stav nemocného, 

potvrdí předání sestře podpisem. Cennosti jsou ukládány do trezoru na oddělení.  

V případě úmrtí jsou svršky příbuzným vydány proti podpisu po ověření totožnosti. Cennosti jsou 

předávány v souladu s platnou směrnicí. (PP-FTN-11-2010 Péče o umírajícího, zemřelého a jeho 

rodinu) 

5.3 ÚSCHOVA VĚCÍ A ŠATSTVA ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnanci mají své osobní věci uloženy v uzamykatelných skříňkách v prostoru šatny v 1. 

podzemním podlaží a v lékařských pokojích. Drobné osobní věci mají uložené v uzamykatelných 

skříňkách umístěných ve vstupním filtru a na denní místnosti. 

Všichni zaměstnanci se převlékají do pracovního oděvu a obuvi, nosí jmenovky. 

5.4 PROVOZNÍ REŢIM PRACOVIŠTĚ 

Hlášení lékařů se koná v 8.15 každý pracovní den. 

Hlášení sester se koná při zahájení denní směny každý pracovní den. 

Porady jsou svolávány aktuálně s ohledem na potřeby provozu kliniky. 
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Materiál je objednáván ze skladu MTZ a Ústavní lékárny staniční, vrchní sestrou. Na oddělení je 

skladován v příručním skladu, odtud je doplňován na jednotlivá pracoviště. Léky jsou skladovány 

v příručních lékárnách a lednicích podle povahy léků. 

Opiáty pro denní potřebu jsou skladovány v trezoru v příslušných místnostech. Příruční zásoba je 

skladovány odděleně v trezoru vrchní sestry. Stav opiátů je denně kontrolován vrchní a staniční 

sestrou. Opiátovou knihu náležící k trezoru vrchní sestry vede vrchní sestra, opiátové knihy na 

jednotlivých stanicích a operačních sálech vede staniční sestra.  

5.4.1 Denní reţim, noční klid, klíčový reţim 

Do pavilonu vstupují všichni zaměstnanci oddělení, konziliáři, personál z jiných pracovišť, 

návštěvy nemocných označeným vchodem ve středové části budovy. 

Zaměstnanci se převlékají v šatnách a lékařských pokojích z civilního do ochranného oděvu (košile, 

pláště, šaty, obuv) a nosí jmenovku (PR-FTN-19-2010 Poskytování OOP a OP). 

Pro vstup na kliniku použijí výtah pro personál, nebo středové schodiště. 

Před vlastním vstupem do prostor urgentního příjmu v přízemí nebo jednotlivých částí oddělení v 1. 

patře projdou  hygienickými filtry a zde se převlékají do pracovního oděvu (operační halena, 

kalhoty, obuv). Pak vstupují do jednotlivých částí oddělení. 

Na urgentní příjem jsou pacienti přiváženi vchodem z jižní strany pavilonu B3 a poté samostatnými 

výtahy na jednotlivé části lůžkového oddělení v 1. patře. 

Noční klid je na lůžkovém pracovišti od 22 hodin do 6 hodin.   

Klíčový reţim pracoviště je zajištěn dle platné směrnice. (PR-FTN-74-2007 Organizace a provoz 

klíčového hospodářství ve FTNsP) 

5.4.2 Návštěvy, informace, stíţnosti 

O návštěvách u nemocných rozhoduje ošetřující lékař, který stanoví ev. i dobu návštěvy. Standardní 

doba návštěv na oddělení je mezi 14:00 a 17:00. 

Návštěvy jsou možné jen v doprovodu personálu. Při vstupu na oddělení jsou návštěvy povinny 

použít ochranné návleky na obuv, plášť, ústenku, op. čepici.  

Informace o stavu nemocných jsou poskytovány ošetřujícím lékařem nejbližším příbuzným 

(PR-FTN-10-2008 Komunikace s pacienty a jejich blízkými ve FTNsP a identifikace pacientů ve 

FTNsP). 

Stížnosti přijímá přednosta kliniky, vedoucí lékař, ošetřující lékař, vrchní sestra. Stížnosti jsou dále 

řešeny v souladu s platnými směrnicemi (SM-FTN-55-2008 Šetření stížností a jiných ohlasů ve 

FTNsP). 

 

 

6. Bezpečnost a ochrana při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se na ARK obecně řídí platnými předpisy FTNsP  

(RD-FTN-05-2005-Řád BOZP ve FTNsP). 

Zaměstnanci anestezie se při práci na operačních sálech řídí ustanovením provozního řádu 

jednotlivých operačních sálů. 
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6.1 VZDĚLÁVÁNÍ  V OBLASTI  BOZP 

Školení nastupujících zaměstnanců je realizováno dle osnovy adaptačního plánu. 

Nelékařský zdravotnický personál školí vrchní sestra, staniční sestra nebo sestra školitelka. 

Lékaře školí vedoucí lékař, nebo přednosta oddělení. 

Udržovací/opakované školení v oblasti BOZP je prováděno dle platné směrnice 1x ročně pro lékaře 

vedoucím lékařem, pro nelékařský zdravotnický personál formou e-learningového kurzu na pokyn 

vrchní nebo staniční sestry nebo sestry školitelky. 

(SM-FTN-06-2005 Pracovní rizika možného ohrožení BOZP zaměstnanců FTNsP) 

 

6.2 REVIZNÍ ČINNOST 

Za kontrolu platnosti revizí všech elektrických spotřebičů s pohyblivým přívodem na pracovišti 

odpovídá vrchní sestra. Při zjištění el. spotřebičů s neplatnou revizí zajistí, aby nerevidované 

přístroje nebyly používány a prokazatelně vyžádá u ÚTP provedení revize (SM-FTN-09-2010 

Provozně bezpečnostní předpis pro používání el.spotřebičů ve FTNsP). 

Za dostupnost návodů k obsluze všech přístrojů a elektrických spotřebičů a seznámení s obsluhou 

nově pořízeného přístroje odpovídá vrchní sestra a sestra školitelka u nelékařských zdravotnických 

pracovníků a vedoucí lékař a přednosta oddělení u lékařů. 

Za kontrolu bezpečného stavu oken, dveří, nábytku a podlah odpovídá vrchní sestra a při zjištění 

závad zajistí prostřednictvím systému SUMO žádanku na provedení oprav.  

 

6.3 PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY 

Opravy přístrojů zajišťují externí firmy po domluvě s oddělením přístrojové techniky. K objednání 

oprav slouží SW FAMA ( SM-FTN-01-2011 Péče o zdravotnické přístroje a laboratorní techniku). 

 

6.4 NOSNOST PODLAH A REGÁLŮ 

Za označení nosnosti podlah a regálů ve skladech materiálu odpovídá vrchní sestra.  

 

6.5 NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY, MANIPULACE S ODPADEM 

Za umístění bezpečnostních značek na úložišti žíravých a nebezpečných chemických látek odpovídá 

vrchní a staniční sestra. Manipulace a nakládání s odpadem se řídí příslušnými směrnicemi. 

(SM-FTN-25-2009 Nakládání s CHLP ve FTNsP), (SM-FTN-09-2008 Nakládání s odpady Ve 

FTNsP) 

Tlakové lahve s medicinálními plyny jsou uloženy ve skladu tlakových lahví na lůžkové části ARK, 

na operačních sálech jsou tlakové  láhve uloženy na místech k tomu určených. Provoz a manipulace 

se řídí platnou směrnicí (SM-FTN-02-2010 Provoz a manipulace s tlakovými lahvemi pro 

medicinské účely).  

 

6.6 PRACOVNÍ ÚRAZY 

Postižený zaměstnanec je povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav umožní hlásit ihned každý úraz 

svému nadřízenému. Stejnou ohlašovací povinnost mají i svědkové úrazu. 
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Problematika Pracovních úrazů je ošetřena pracovním postupem 

(PP-FTN-09-2010 Pracovní úrazy, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců, PP-FTN-10-2008 

Postup při poranění zaměstnanců FTNsP kontaminovaným ostrým předmětem). 

Evidence pracovních úrazů je vedena v knize úrazů, která je uložena na B3 na lůžkové části 

oddělení a anesteziologické základně G5. 

6.7 OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Za vypsání výdejky na osobní prádlo a pracovní obuv je zodpovědná vrchní sestra pro nelékařský 

zdravotnický personál a sekretariát kliniky pro lékaře. 

Zaměstnanci v rámci poskytování osobních ochranných pracovních prostředků používají na lůžkové 

části ARK modré prádlo – kalhoty a haleny. 

Odesílání OOPP do prádelny zajišťuje denně sanitář/řka ve službě. 

Poskytování Ochranných osobních pracovních pomůcek se řídí dle platné směrnice (PR-FTN-20-

2010 Poskytování OOPP a PO zaměstnancům FTNsP). 

 

7. Poţární ochrana 

Požární ochrana ve FTNsP je konkretizována v Požární poplachové směrnici a v Požárním 

evakuačním plánu. 

Požární řád je viditelně umístěn na lůžkovém stanici ARK a anesteziologické základně G5. 

Případná evakuace se řídí platným evakuačním plánem, který je dostupný na všech stanicích ARK. 

Nově nastupující zaměstnanci jsou proškoleni v rámci školení bezpečnosti při nástupu. Opakované 

školení se řídí platnou směrnicí (jakou) a je zajišťováno vrchní sestrou, staniční sestrou nebo 

sestrou školitelkou pro nelékařský zdravotnický personál, vedoucím lékařem pro lékaře. 

 

8. Ochrana majetku  

Ochrana majetku na ARK se řídí platnými předpisy FTNsP. 

(SM-FTN-30-2007 Ochrana majetku ve FTNsP, PR-FTN-29-2006 Odpovědnost vedoucích 

zaměstnanců za svěřený majetek, PR-FTN-74-2007 Organizace a provoz klíčového hospodářství ve 

FTNsP, SM-FTN-01-2010 Pravidla pro používání a ochranu ITC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


