
entrálne operačné sály. Každému operačnému výkonu 

predchádza  koordinovaná plánovaná príprava sály, prístrojov, 
nástrojov, pomôcok a predovšetkým personálneho zabezpečenia.   
 

Na otázky Záhoráka Vám dnes odpovedá primár MUDr. Roman Kerekeš. V rokoch 1993 až 2004 bol 

riaditeľom skalickej nemocnice a v júni tohto roku sa vrátil, aby obnovil svoju pôsobnosť vo FNsP 

Skalica, a.s., ale tento krát na poste primára oddelenia centrálnych operačných sál (COS). 

 

AKO VNÍMATE SVOJ NÁVRAT DO SKALICKEJ 

NEMOCNICE PO TAKMER DESAŤROČÍ A ČO 

OČAKÁVATE OD SVOJHO PÔSOBENIA VO 

FUNKCII PRIMÁRA COS? 
Áno, takmer po desaťročí sa vraciam späť         
do skalickej, teraz už fakultnej nemocnice. 
V Skalici som pracoval od roku 1966 a v roku 
2004 som odišiel z postu riaditeľa nemocnice 
a primára oddelenia anesteziológie 
a intenzívnej medicíny.  Po odchode zo Skalice 
som však pokračoval  v práci vo svojom 
špecializačnom obore na iných  pracoviskách 
mimo Skalice, kde som mal možnosť poznať 
nové pracovné prostredie, nových ľudí, iný 
systém organizácie práce. Rozšíril som si svoje 
odborné vedomosti na úseku  starostlivosti 
o pacienta vyžadujúceho poskytovanie 
intenzívnej a predoperačnej starostlivosti. 
Možnosť vrátiť sa do skalickej nemocnice         
na post primára centrálnych operačných sál  je 
pre mňa výzvou. V mojom novom pôsobení 
očakávam  zúročenie mojich  dlhoročných  
skúseností  a znalostí pomerov v skalickej 
nemocnici a zároveň  ich spojenie s novými 
vedomosťami získanými na iných pracoviskách 
pre kvalitnú činnosť Oddelenia centrálnych 
operačných sál vo FNsP Skalica, a.s. 

 
MÔŽETE NÁM PRIBLÍŽIŤ ČINNOSŤ ODDELENIA 

COS?   
Oddelenie centrálnych operačných sál 
zabezpečuje vykonávanie operácií                    
pre chirurgické, ortopedické, urologické 
a otorinolaryngologické oddelenie v skalickej 
nemocnici. Tieto výkony sa robia na troch 
operačných sálach. Okrem toho personálne 
zabezpečujeme  aj činnosť na operačnej sále  
ortopedického oddelenia a v zákrokovej 
miestnosti centrálneho príjmu. Každému 
operačnému výkonu predchádza  koordinovaná 
plánovaná príprava sály, prístrojov, nástrojov, 

pomôcok a predovšetkým personálneho 
zabezpečenia.  Neodmysliteľnou súčasťou 
operačného týmu sú sestry inštrumentárky. 

Osobnosť každého pracovníka operačných sál  
sa musí vyznačovať pohotovosťou v myslení, 
konaní a rozhodovaní, tímovým duchom, a tiež 
vysokou mierou samostatnosti 
a zodpovednosti. Vysoko odborný charakter  
operačnej práce si vyžaduje prísny pracovný 
režim a dôsledné dodržiavanie hygienicko-
epidemiologických podmienok.  
 

ČO VIEDLO NEMOCNICU K ROZHODNUTIU 

VYTVORIŤ SAMOSTATNÉ ODDELENIE COS? 

Činnosť COS, operačných oddelení a OAIM 
(oddelenie anesteziológie a intenzívnej 
medicíny) musí byť detailne skoordinovaná. 
Neodkladné zákroky a narastajúci podiel 
operácií jednodňovej starostlivosti kontinuálne 
nahusťujú denný plánovaný  harmonogram 
operácií. Okná medzi jednotlivými operáciami 
sa skracujú a vyžadujú  ďalšie zlepšenie 
koordinácie spolupráce medzi COS 
a spolupracujúcimi obormi. Rastúce nároky            
na organizáciu práce na oddelení COS a tiež 
trend vývoja vo svete sú hlavné dôvody jeho 
osamostatnenia sa od chirurgického oddelenia. 
Zriadenie samostatného oddelenia centrálnych 
operačných sál bude prínosom pre nemocnicu. 
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Ekonomika oddelenia centrálnych operačných 
sál sa nedá hodnotiť priamo, oddelenie slúži ako 
odborný terapeutický servis pre operačné 
odbory. Jeho výkony sú zahrnuté v platbách 
operačných oddelení, nie sú taxatívne 
ohodnotené poisťovňami.  
 

ČO TO JE JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ? 
Jednodňová zdravotná starostlivosť  (JZS) alebo 
jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS) je 
taká starostlivosť, keď pacient odchádza v deň 
prijatia na zákrok po operácii a stabilizovaní 
životných funkcií do domáceho ošetrenia. 
Pacient je poučený o možných komplikáciách 
a má možnosť a povinnosť tieto konzultovať 
telefonicky  v prípade ich výskytu so 
službukonajúcim lekárom operačného 
oddelenia.  Poskytovanie operačných zákrokov 
formou JZS alebo JAS je celosvetovým trendom. 
Výhodou pre pacienta je skutočnosť, že po 

operačnom výkone odchádza domov do 
domáceho prostredia, čo je najvýhodnejšie 
a najprirodzenejšie  najmä v extrémnych 
vekových kategóriách, ktoré sú najviac závislé 
na domácom režime. Po stránke finančnej táto 
forma starostlivosti najmenej zaťažuje pacienta 
a výhodná je aj pre nemocnicu. Indikovaný 
operačný výkon sa zrealizuje v priebehu 
jedného dňa, čím sa znížia prevádzkové  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

náklady, aké sú u dlhodobo hospitalizovaného 
pacienta (strava, návliečky, personál a služby). 
Poisťovne tento druh poskytovania zdravotnej 
starostlivosti hradia osobitne. 
 

ČO OČAKÁVATE OD PRACOVNÍKOV 

ODDELENIA CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL?  

Ako primár COS budem od svojich 
spolupracovníkov  a podriadených vyžadovať 
v práci odbornosť, prísne dodržiavanie 
profesionality na pracovisku a hlavne ľudskosti  
ku pacientovi. Vo vzťahu ku ostatným 
operačným oddeleniam budem žiadať 
o dodržiavanie plánovaných termínov a časov 
operačných programov s rešpektovaním 
urgentnosti, čistoty a náročnosti operačného 
zákroku. Vzájomná úcta, korektné jednanie 
v rámci stanovených pravidiel a dohôd je 
samozrejmosťou. Neoddeliteľnou súčasťou 
poskytovania zdravotníckej starostlivosti  je 
vzťah zdravotníka a pacienta a vzťahy medzi 
samotnými  zdravotníkmi. Chorý pacient 
prichádza do nemocnice s podlomeným 
telesným zdravím a  často aj v zlom duševnom 
stave. Veľmi citlivo reaguje  preto na chovanie 
a správanie sa ošetrujúceho personálu. 
Súčasťou liečebno-preventívneho procesu je aj 
prístup a správanie sa ku pacientovi ako k 
nášmu klientovi, čo často významne  rozhoduje  
o výsledku nášho konania v liečbe 
a o konečnom postoji a spokojnosti pacienta so 
zariadením. Celkovú zmenu vzájomného 
vnímania  očakávaní medzi zdravotníckymi 
pracovníkmi a pacientami je problémom v celej 
spoločnosti. V tomto smere máme všetci - 
nielen v skalickej nemocnici veľké rezervy. Aby 
pacient zo zdravotníckeho zariadenia odchádzal 
spokojný, je ešte  čo naprávať. Zmeny, ktoré sa  
začali diať v skalickej nemocnici, podľa môjho 
názoru, sú jasne smerované k tomu, aby 
spokojnosť pacientov rástla. 


