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Abstrakt:  

Diplomová práce se zabývá problematikou prevence nozokomiálních nákaz na pracovištích 

intenzivní péče s ohledem na hygienickou péči rukou zdravotnického personálu. Cílem práce 

bylo zjistit, v jaké kvalitě je prováděná hygienická péče rukou a zda je možné edukací 

zdravotníků pozitivně ovlivnit jejich přístup k hygieně rukou. Teoretická část obsahuje 

historii vzniku a charakteristiku nozokomiálních nákaz, popisuje doporučené postupy hygieny 

rukou a jejich význam v prevenci nozokomiálních nákaz, jakož i výčet současně platných 

legislativních norem. Empirická část práce je zaměřena na porovnání změn v provádění a v 

přístupu k hygienické péči rukou před a po edukaci zdravotnického personálu na vybraných 

jednotkách intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Ke zkoumání byla použita 

metoda skrytého pozorování zdravotnického personálu a metoda dotazníkového šetření. Tyto 

metody byly v práci použity s cílem potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Výsledek závěrů 

z tohoto výzkumného šetření bude možno využít při procesu zlepšování hygienické péče o 

ruce mimo jiné v rámci standardizace a zlepšování kvality ošetřovatelské péče. 

 

Klíčová slova: 

Nozokomiální nákazy, hygienická péče rukou, prevence, edukace.  

 



Abstract:  

The thesis deals with the problem of prevention of hospital infections on the intensive care 

units with regard for sanitary hand care of the employees. The aim of the thesis was to find 

out the quality of sanitary hand care and whether it is possible to positively influence the 

attitude of employees to it by education.  

The theoretical part contains the history and characteristics of hospital infections, describes 

the recommended procedures of hand care and their significance in prevention of hospital 

infections and also the list of valid legislative standards. The empirical part of the thesis is 

oriented on comparison of changes in sanitary hand care before and after the education of 

intensive care employees in University Hospital Olomouc. The research was made by the 

method of hidden observation of employees and by the method of questionnaires.These 

methods were used in the work to confirm or disprove the hypothesis set. The result of the 

findings of this research investigation will be used in the process of improving the hand care 

hygiene, among others in the context of standardization, and improving the quality of nursing 

care. 
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1. ÚVOD 
 
 
Motto:  

„To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně!  

A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo!“ 

Základní hygienické návyky jsou nám vštěpovány již od dětství, a proto nám může 

téma této práce připadat nezáživné a obsahově málo vyjádřitelné. Při poskytování zdravotní 

péče  tomu tak však není. Velký pokrok v rozvoji lékařské vědy na konci minulého století 

přinesl řadu fascinujících objevů. Jejich využití v praxi se postupem času stalo úplnou 

samozřejmostí, jak pro diagnostiku nemocí, tak pro jejich léčbu. Zároveň tento pokrok přinesl 

řadu nežádoucích důsledků, mezi které se dají bezpochyby řadit i nemocniční nákazy. 

Zejména rozvoj urgentní a intenzivní medicíny umožnil prodloužit život lidem 

s komplikovanými či dříve neléčitelnými nemocemi. Historie nemocničních nákaz provází 

zdravotní péči již od jejího úplného začátku. Dnešní nemocniční nákazy jsou v rámci této 

posloupnosti přesto něčím zcela výjimečným. Stávají se totiž nejen problémem 

epidemiologickým, ale i socioekonomickým. Tento fakt dokumentuje nejen vysoká 

nemocnost a úmrtnost pacientů zapříčiněná získanou infekcí v nemocničním prostředí a 

zhoršená kvalita jejich života, ale také prodlužování doby hospitalizace a s tím spojený 

vzestup přímých i nepřímých nákladů na zdravotní péči. Jak ukazují mnohé studie, 

nejúčinnější technikou boje proti těmto nákazám je prevence. Preventivní opatření jsou 

směrována na nejčastější a nejjednodušší přenos těchto nákaz, a to na přenos prostřednictvím 

kontaminovaných rukou zdravotnického personálu. Správně a důsledně prováděná hygiena 

rukou je již dlouhou dobu považována za nejdůležitější činitel snižující výskyt nemocničních 

nákaz. Přesto zůstává i nadále mnoho dalších důvodů, které přispívají naopak k nedostatečné 

či špatně prováděné hygienické péči rukou. Mezi nejčastější patří nedostatečné znalosti 

pracovníků týkající se významu hygieny rukou při omezování šíření nákazy a možností jejich 

kontaminace, neporozumění správné technice či postupu při provádění hygieny rukou, 

nedostatek personálu, podceňování a neochota přijmout fakt, že hygiena rukou významně 

snižuje výskyt nozokomiálních nákaz atd.1  

 

 

                                                           
1 World Health Organization : WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care [online]. c2009 [cit. 2009-03-
25]. Dostupný :<http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download_link/en/index.html>. 
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  „Lidé se rádi považují za vrcholná díla vytvořená naší přírodou, protože díky svému 

mozku umějí dokonale přemýšlet. Avšak být dostatečně velký a chytrý je pouze jedna cesta k 

úspěchu. Jinou možností, jak přežít ve světě plném nástrah a nebezpečí, je být malý a 

jednoduchý. Taková strategie je vlastní mikroorganizmům. Asi proto jsou tito droboučcí živí 

tvorové na světě mnohem a mnohem déle než my a počtem nás převyšují nejméně trilion – 

trilion –  trilionkrát!“ 2 

1.1 Výzkumný záměr a použité metody: 

Téma diplomové práce jsem volila na základě vlastních zkušeností nejen z dlouholeté 

praxe v intenzivní péči, ale také během magisterského studia tohoto oboru. Proč zrovna 

nozokomiální nákazy a hygiena rukou zdravotníků? Tuto otázku jsem slýchávala často od 

mých spolupracovníků, jakmile jsem je seznámila s tématem mé práce.  Řadě z nich toto téma 

připadalo známé, nudné a již probádané. Při zpracovávání práce a studiu epidemiologie 

nozokomiálních nákaz jsem si uvědomila, že názory mých kolegyň a kolegů plynou nejen 

z neznalosti, ale také z negativního vzoru, který si předáváme při zaškolování nově příchozích 

kolegyň a kolegů, jako nějakou geneticky zakódovanou vlastnost. Na základě zjištění, že ve 

Fakultní nemocnici v Olomouci budou probíhat edukační semináře hygieny rukou, jsem se 

rozhodla, za podpory kolegyň z oddělení nemocniční hygieny, požádat čtyři pracoviště 

intenzivní péče o možnost pozorování zdravotníků při provádění hygienické péče před a po 

této edukaci. Oddělení intenzivní péče jsem si vybrala z důvodu prokázaného vyššího výskytu 

nozokomiálních nákaz. Diplomová práce má dvě časti, teoretickou a empirickou. V teoretické 

části je popisována historie vzniku a charakteristika nozokomiálních nákaz, význam 

hygienické péče rukou v prevenci těchto nákaz. Dále jsou v této  části vylíčena doporučení 

pro správné provádění hygieny rukou uváděná u nás odborníky z epidemiologie a hygieny a 

doporučení Světové zdravotnické organizace. V závěru teoretické části je popisována 

legislativní úprava v ČR, ze které vychází hygienické požadavky na prováděnou hygienou 

rukou. V empirické části, která se opírá o poznatky nastudované při zpracovávání teorie 

prevence nozokomiálních nákaz, jsem sestavila metodu pozorování, jež je na závěr doplněna 

originálním anonymním dotazníkem. Cílem anonymního dotazníku je doplnit výsledky 

pozorování ve znalostech a postojích zdravotníků k provádění hygienické péče o ruce. Byly 

stanoveny základní cíle a k nim vysloveny hypotézy, které tvoří základ pro samotný výzkum.  

                                                           
2 BURNIE, David. Mikrosvět:mikroskopický svět drobných organizmů. Praha: Slovart, 2003. 96S. ISBN 80-
7209-492-0  str.6 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 Historie 

 

 2.1.1 Vznik nemocnic a nozokomiálních infekcí 

Vznik nozokomiálních (nemocničních) nákaz je úzce spjat se vznikem a rozvojem 

nemocnic. První zmínky o vzniku patří již do období starověku., kdy jsou spjaté především s 

čínským léčitelstvím, v Indii se vznikem buddhismu a klášterů tohoto náboženství. Ve 

starověkém Řecku jsou položeny základy lékařské etiky. Jako vrchol léčitelství starověkých 

civilizací v antickém Římě lze označit vznik nemocnic, tehdy tzv. valetudinarií (z lat. 

Valetudo – zdraví) určených pro legionáře, otroky nebo služebnictvo. Mezi další předchůdce 

dnešních nemocnic patří útulky (např. v dnešním Turecku to byly xenodochia), hospice pro 

chudé a pocestné a později i pro nemocné.3, 4 

Ve středověku rozvoj medicíny v Evropě stagnoval, naopak rozmachu ve vývoji 

medicíny dosahovala arabská říše, kdy docházelo k třídění poznatků z antiky. Někteří 

významní arabští lékaři (Rhazes, Avicenna) byli uznáváni i v Evropě. Zdravotnictví v arabské 

říši bylo na velmi dobré úrovni, neboť se opíralo o hygienické příkazy Koránu (např. lázně - 

kladen důraz na čistotu a hygienu těla). V Evropě jsou zpočátku zřizovány církevní špitály (z 

lat. hospitalia, domus hospitalis, hospes – host), ve kterých nebyla zajištěna lékařská péče. Ve 

špitálech se shromažďovali nemocní bez rozdílu nemocí s vyjímkou malomocných, pro které 

byly stavěny zvláštní zařízení (tzv. leprosoria).5 Později ve 13. století přechází řízení špitálů 

z rukou řádů na městské rady. Vznik prvního špitálu u nás je datován do první poloviny 

13.století. Zřejmě šlo o kupecký špitál v Týně. Za hlavní zakladatelku českého ošetřovatelství 

je považována sestra českého krále Václava I. sv. Anežka, která v roce 1234 založila špitální 

klášter na Františku na Starém Městě Pražském. Tyto prvopočátky nemocnic byly 

poznamenané hygienickými potížemi a vysokou úmrtností pacientů.6 

V 18. století dochází ke vzniku nemocnic, které se již podobají nemocnicím 

současným. Mezi první patří všeobecná nemocnice ve Vídni. V tomto období zaznamenává 

                                                           
3 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. str.9 
4 SHOTT, Heinz, MŐLLER, Ingo W., aj. Kronika medicíny. Praha: Fortuna Print, spol. s.r.o., 1994. 648 s.  ISBN 
80-85921-77-5. str. 50 
5 NIKLÍČEK, Ladislav; ŠTEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha : Avicenum, 1985. 374 s. 
6 SHOTT, Heinz, MŐLLER, Ingo W., aj. Kronika medicíny. Praha: Fortuna Print, spol. s.r.o., 1994. 648 s.  ISBN 
80-85921-77-5. str. 64 
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chirurgie podstatný rozvoj, ale úmrtnost u operací v  nemocnicích je vyšší než u operací 

prováděných v domácím prostředí. Mezi nejobávanější komplikace patřily tehdy nemocniční 

gangrény. 7, 8  

Do 19. století sahají počátky nemocniční hygieny. Za prvního zdravotníka kladoucího 

důraz na zlepšování hygienických podmínek v nemocnicích lze považovat Florence 

Nightingalovou (1820 – 1910). Prvenství jí patří v  aplikování  principů „sanitární vědy“ do 

praxe. Na základě jejího důkladného pozorování ve Scutari během Krymské války byla 

objevena přímá souvislost mezi hygienickými podmínkami a úspěšností léčebného procesu. 

Důraz byl především kladen na kvalitu vzduchu v místnosti přeplněné nemocnými, na čisté 

postele, na separování nemocných podle chorob např. na uložení nemocných se septickými 

ranami do jiné části budovy nebo jiného pavilónu dále od ostatních nemocných, na praní 

prádla pacientů i personálu v nemocnicích, na izolaci márnice a patologie od oddělení 

s pacienty apod. 9,10 

 Nemocnice tedy vznikaly na základě potřeb obyvatelstva jako pomoc starým, pocestným, 

nemohoucím, nemocným a raněným, kteří si nemohli dovolit léčení doma.11 

  

2.1.2  Historický vývoj dezinfekce rukou 

2.1.2.1 Významné osobnosti 

Za průkopníka používání desinfekčních postupů v klinickém lékařství lze považovat 

lékaře a porodníka Ignace Philippa Semmelweise (1818 - 1865). V 19. století došlo k rozvoji 

praktické výuky patologické anatomie a na jejím základě se rozvíjela medicína v objasňování 

příčin nemocí. Pitvy jako součást patologické anatomie měly, kromě přínosu v rozpoznávání 

příčin smrtelných onemocnění, i svou negativní stránku. Šlo zejména o prudký vzestup 

výskytu puerperální (poporodní) sepse, zvláště když lékaři a studenti medicíny přicházeli 

                                                           
7 SHOTT, Heinz, MŐLLER, Ingo W., aj. Kronika medicíny. Praha: Fortuna Print, spol. s.r.o., 1994. 648 s.  ISBN 
80-85921-77-5. str. 62 
8 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s.                     
ISBN 80-7260-052-4. str. 410 - 411 
9 STAŇKOVÁ, Marta. České ošetřovatelství 7 : Galerie historických osobností. 1. vyd. Brno : IDV PZ, 2001. 86 
s. ISBN 80-7013-329-5. str. 71-72 
10 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s.                     
ISBN 80-7260-052-4. str. 408-416 
11 SHOTT, Heinz, MŐLLER, Ingo W., aj. Kronika medicíny. Praha: Fortuna Print, spol. s.r.o., 1994. 648 s.  
ISBN 80-85921-77-5. str. 75 
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z pitevny přímo vyšetřovat rodičky. 12 Semmelweisovo sledování při objasňování výskytu a 

možných příčin puerperální sepse vedlo k závěru, že pouze prostě umyté ruce nemohou 

zabránit přenosu osudných infekcí. Semmmelweis, ačkoliv ještě nemohl prokázat existenci 

mikroorganismů z důvodu tehdejší nedokonalosti optiky mikroskopu, přepokládal, že tyto 

malé neviditelné živočišné částice, jež-to jsou příčinou rozkladu těl organismů, jsou i příčinou 

puerperální sepse. K těmto závěrům došel na porodnické klinice Vídeňské všeobecné 

nemocnice. Na základě jeho nařízení v roce 1847 byla u vchodu na oddělení umístěna nádoba 

s roztokem chloraminu, která sloužila k mytí rukou před každým vyšetřením rodiček. 13, 14 

Zavedením tohoto postupu se mateřská úmrtnost na klinice výrazně snížila. Navzdory 

těmto prokazatelným úspěchům se nepodařilo Semmelweisovi přesvědčit nadřízené o 

správnosti předpovídané příčiny přenosu infekcí prostřednictvím rukou lékařů a studentů 

medicíny. Nepochopen odešel z kliniky., 15,16 Semmelweisovým postupem byl poprvé do 

medicíny zaveden princip asepse. V současnosti je asepse definována jako nepřítomnost 

choroboplodných zárodků. (virů, baktérií, kvasinek, spor, hub) 17 

Francouzský chemik a biolog Louise Pasteur (1822 - 1895) objevil existenci 

mikroorganismů při pokusech s kvašením. Při kvašení dochází k přeměně látky za účasti 

enzymů mikroorganismů. Zjistil, že proces kvašení probíhá také bez přístupu vzduchu, a tudíž 

že existují mikroorganismy, které nepotřebují k životu vzduch. Rozdělil tedy mikroorganismy 

na aerobní a anaerobní. Současně se také domníval, že rovněž mikroorganismy jsou původci 

některých nemocí. Zcela logický se pak zdál předpoklad těmto nemocem předcházet. A to 

zabráněním průniku škodlivých mikroorganismů do lidského těla. Proto Louise Pasteur 

zdůrazňoval důležitost používání antiseptické metody lékaři  a značně tak ovlivnil anglického 

chirurga Josepha Listera. 18Antisepse znamená ničení choroboplodných mikroorganizmů 

chemickými prostředky.19 

                                                           
12 NULAND, Sherwin B. Špinavé ruce. Praha : Dokořán s.r.o., 2005. 205 s. ISBN 80-7363-002-8. str. 84-107. 
13 ALISTAIR G, Mckenzie. Semmelweis and the birth of antisepsis. ESA : European society of anesthesiology. 
2005, vol. 22, no. 1, s. 2-19. str.10 
14 FLORIAN, Jakub. Boj s infekcí – štafeta generací. Florence. Praha: 2006, roč. 2, č. 1, ISSN 1801-464X  
15 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998.   
57 s. str.10 
16 BOYCE, John M., PITTET, Didier. Guideline for hand hygiene in haelh-care settings. MMWR : Morbidity 
and mortality weekly report [online]. 2002, vol. 51, no. RR 16 [cit. 2009-05-12], s. 1-56. Dostupný z:  
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf 
17 VOKURKA , Martin, HUGO, Jan, et al. Praktický slovník medicíny. 6. vyd. Praha : Maxdorf, 2000. 490 s. 
ISBN 80-85912-38-4. str. 33 
18 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s. ISBN 80-7260-
052-4.. str. 410-412 
19 VOKURKA , Martin, HUGO, Jan, et al. Praktický slovník medicíny. 6. vyd. Praha : Maxdorf, 2000. 490 s. 
ISBN 80-85912-38-4. str. 27 
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J.Lister (1827-1915) objevil účinnou formu antiseptického prostředku  pro rutinní 

použití a zavedl ho do chirurgické praxe. Tímto účinným prostředkem byla kyselina 

karbolová (5% roztok fenolu). Kyselina karbolová byla používána k omývání ran, byla též 

aplikována formou aerosolu k rozstřikování do vzduchu během operací a od roku 1867 se 

rozšířilo používání obvazů s mikrobiální ochranou, které byly napuštěny kyselinou 

karbolovou. Listerova technika zahrnovala jak asepsi, tak i antisepsi.20   

V roce 1876 bakteriolog Robert Koch (1843 – 1910) jako první objevil patogenní 

původce antraxu, tuberkulózy a cholery. V roce 1878 byla zveřejněna jeho závěrečná práce o 

příčinách infekce rány, která ovlivnila přístup dalších váhajících lékařů v zavedení antisepse 

do praxe.21 

Mezi další významné osobnosti, jež pomohly objasnit tajemství mikrosvěta, patří 

vynálezce mikroskopu. Není možné jednoznačně určit osobnost, které by se dalo připsat 

prvenství v konstrukci a použití tohoto optického zvětšovacího přístroje, neboť silné čočky se 

používaly ke zkoumání malých objektů již ve starověku. Z dostupných zdrojů lze ovšem 

předpokládat, že jako první sestrojil mikroskop holandský výrobce brýlí Zacharias Jansen 

v 16.století. Ke zdokonalování primitivního mikroskopu velkou měrou přispěli následující 

osobnosti: italský astronom a matematik Galileo Galilei (1564-1642), holandský matematik, 

fyzik a astronom Christian Hugyens (1629-1695) a britský geolog Robert Hook (1635 - 

1703), který nejenom mikroskop popsal, ale doložil svou práci řadou vyobrazení získaných 

při pozorování. Jako jeden z prvních používal jednoduchý mikroskop ke zkoumání detailů 

organismů holandský obchodník a vědec Antonius van Leeuwenhoek (1632-1723).22 

 

2.1.2.2 Látky užívané k zabránění vzniku a šíření infekce  

 Chlorové prostředky byly využívány k dezinfekci rukou například Ignacem P. 

Semmelweisem. Silně zapáchaly a vysušovaly ruce.23 

Karbolové roztoky vyvolávaly různé vedlejší nepříjemné až nebezpečné místní i 

celkové příznaky. Proto se začaly hledat k chemické dezinfekci pokožky méně škodlivé látky. 

Jednou z těchto látek byl alkohol. 24 
                                                           
20 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s. ISBN 80-7260-
052-4.. str. 410-412 
21 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s. ISBN 80-7260-
052-4.. str. 410-412 str. 300 
22 PORTER, Roy, Největší dobrodiní lidstva.1.vyd. v českém jazyce Praha: Prostor, 2001, 807s. ISBN 80-7260-
052-4.. str. 346-350 
23 NULAND, Sherwin B. Špinavé ruce. Praha : Dokořán s.r.o., 2005. 205 s. ISBN 80-7363-002-8. str. 84-107. 
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70% alkohol byl pro chirurgickou dezinfekci rukou zaveden Főrbringerem (1888). 

Vtíral se po dobu tří minut do pokožky rukou a poté se ruce opět myly po dobu tří minut 

jedno promilovým alkoholem. Alkohol byl zpočátku využíván pouze jako prostředek, který 

rozpustí na kůži tukovou vrstvu, čímž se docílí lepšího efektu pro následující  dezinfekci.25 

Přímý antimikrobiální účinek alkoholu byl popsán v roce 1896 gynekologem Friedrichem 

Ahlfeldem (1843-1929). Již roku 1905 odborník na hygienu a chirurg Karl Flőgge (1847-

1923)  rozlišil postup mezi chirurgickou a hygienickou dezinfekcí rukou.26, 27 

Mezi další látky, které získaly široké uplatnění v antisepsi, jsou roztoky na bázi kvartérních 

amoniových solí. Vytvářejí na kůži film, který po zaschnutí přetrvává několik hodin. Při 

dlouhodobém používání se  může vytvořit přecitlivělost jako následek ztráty vláčnosti po 

opakovaném odtučňování kůže. Nemají tak silný baktericidní účinek jako alkoholy.28 

S poznatky a zkušenostmi získanými v každodenní nemocniční praxi se postupně do 

začátku 20. století staly dezinfekční postupy samozřejmostí. V použití se vystřídala široká 

škála látek a metod. V roce 1965 byly poprvé použity postupy s alkoholovými přípravky, 

které se vtíraly do pokožky rukou. Současně byl  uveden na trh výrobek Sterillium od  firmy 

Bode Chemie.29 „První alkoholový přípravek ke vtírání, který vyhovoval požadavkům trhu, 

bylo možno použít kdykoli, nezávisle na vodě a umývadle. Splňoval také všechny požadavky 

náročné chirurgie: jeho účinek se dostavil velmi rychle, pokožka jej dobře snášela a příjemně 

voněl.“ 30 

Velký objev antibiotik, jejich následný rozvoj a rozšíření, vedl v následujících letech k 

falešnému pocitu bezpečí a hygienická opatření včetně dezinfekce rukou byla opomíjena. 

Dezinfekční postupy jsou stále velmi důležité a nenahraditelné v prevenci vzniku a šíření 

infekce. Hygienická dezinfekce rukou dnes zaujímá mimořádně významné postavení 

v prevenci vzniku a šíření nemocničních nákaz.31 

                                                                                                                                                                                     
24 MELICHERČÍKOVÁ, V ěra. Adera : Čištění a desinfekce pokožky [online]. c2007 [cit. 2009-03-17]. 
Dostupný z: http://www.adera.cz/clanky.php?id=7 
25 KAMPF, Günter. Hände-Hygiene im Gesundheitswesen. Berlin : Springer-Verlag, 2003. 290 s. ISBN 
3540442006. str. 18 
26 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998.  
57 s. str.10 
27 Tamtéž str.10 
28 MELICHERČÍKOVÁ, V ěra. Adera : Čištění a desinfekce pokožky [online]. c2007 [cit. 2009-03-17]. 
Dostupný z http://www.adera.cz/clanky.php?id=7 
29 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998.   
57 s. str. 11 
30 Dezinfekce Bode: Naše profese - hygiena [online]. c2009 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.bode.cz/o-nas/index.php 
31 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998.   
57 s. str. 11 
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Pro vysvětlení zde uvádím definici hygienické a chirurgické dezinfekce rukou, kterou  

popisují J. M. Boyce a D. Pittet v doporučeních Světové zdravotnické organizace pro 

provádění hygienické péče rukou při poskytování zdravotní péče. Hygienická dezinfekce 

rukou znamená: […vtírání antimikrobiálních prostředků do pokožky rukou za účelem snížení 

přechodně žijících mikroorganismů na pokožce rukou a zabránění přenosu infekce…] 

Chirurgická dezinfekce rukou znamená: […vtírání antimikrobiálních prostředků do pokožky 

rukou a předloktí chirurgického personálu před operací za účelem snížení přechodně i trvale 

žijících mikroorganismů na pokožce rukou a předloktí …].32 

 
 

 2.2 Charakteristika nozokomiální nákazy – NN 

2.2.1 Definice NN 

Nozokomiální nákaza (dále jen NN) - její název je odvozen z řeckého slova „nosos“ – nemoc 

a „komein“ – pečovat. 

Definice NN dle Zákona č. 258/2000 Sb., § 15 odst. 1 zní: „Nemocniční nákazou je 

nákaza vnitřního (endogenního) nebo vnějšího (exogenního) původu, která vznikla v příčinné 

souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými v zařízení léčebně preventivní péče nebo 

ústavu sociální péče v příslušné inkubační době.“ 33 

  „Za nemocniční nákazu se považuje i nákaza, která se projeví teprve po propuštění do 

domácí péče nebo po přeložení do jiného zdravotnického zařízení.“34  K nemocniční nákaze 

nemusí dojít jen v nemocničním prostředí, ale v každém zdravotnickém zařízení, a proto se 

dnes stále častěji v literatuře setkáme s anglickým termínem Healthcare Associated Infection, 

zkratka HAI – infekce související se zdravotní péčí. Aby infekce nebyla označena za 

nozokomiální, musí být prokázáno, že u nemocného nebyla přítomna, a to ani v inkubační 

době, na začátku poskytování zdravotní péče (ambulantní, nemocniční, následné).35, 36 

                                                           
32 BOYCE, John M., PITTET, Didier. Guideline for hand hygiene in haelh-care settings. MMWR : Morbidity 
and mortality weekly report [online]. 2002, vol. 51, no. RR 16 [cit. 2009-05-12], s. 1-56. Dostupný z:  
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf. str. 5 
33 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Díl 3 
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče. 
[online]. © 1996-2009 Nakladatelství Sagit [cit. 2009-05-11]. Dostupný z: 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00258&cd=76&typ=r 
34 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. str.14 
35 HEDLOVÁ , Dana. Czechmed : Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení aneb Máme jedno 
procento [online]. c2007 , 30/04/2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: http://forum.czechmed.cz/?q=node/1566 
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Aby došlo ke vzniku nozokomiální nákazy musí být splněny tyto tři podmínky: 

1. Zdroj nákazy a původce NN  

2. Přenos původce NN 

3. Vnímavý jedinec37 

2.2.1.1 Zdroj NN 

Zdrojem nákazy je vždy živý organismus, člověk nebo zvíře. V případě nozokomiálních 

nákaz se zdrojem nákazy stává člověk. Ten může v danou chvíli prodělávat vlastní infekční 

onemocnění a tím vylučovat do okolí původce nákazy nebo se může po prodělání infekce  stát 

nosičem původců infekce. 38 

V nemocničním prostředí jsou zdrojem nákazy pacient, personál a návštěvník. 

Nejčastějším zdrojem nákazy je pacient, který prodělává infekční onemocnění a tudíž se 

v jeho organismu nachází velké množství patogenních mikrobů, které se uvolňují do okolí. 

Původci nákazy mohou být šířeni již v inkubační době, tzn. v době, kdy ještě nedošlo 

k vyjádření klinických příznaků onemocnění. Taktéž chybné či opožděné stanovení diagnózy 

může podporovat šíření nákazy ze zdroje,. 

Pacient může být také zdrojem nákazy nejen pro své okolí, ale  u endogenních nákaz 

je zdrojem sám sobě. Původcem nákazy se stává mikroorganismus, který je, jak již bylo 

řečeno, součástí vlastní mikroflóry běžné i kolonizované a patogenním se stává tehdy, dostává 

– li se z vlastního systému do systému jiného, do tělních dutin, do rány apod. krví, mízou, 

tkáněmi. K tomuto zavlečení dochází při operacích, při instrumentálních zákrocích, ale také 

po ozáření nebo po léčbě tlumící imunitní odpověď organismu. V těchto případech dochází 

snáze k rozvoji infekce 

Dalším neméně závažným zdrojem nákazy je zdravotnický personál. Zdravotníci 

velmi často podceňují svá onemocnění a považují je za banální (respirační infekce, průjmy 

apod.). Často si neuvědomují, že se stávají zdrojem exogenní nákazy nejen pro své kolegy, ale 

především pro své pacienty. Pacient, který je již výrazně oslaben svým základním 

onemocněním, pro které je hospitalizován, se stává snadným terčem útoku dalších 

                                                                                                                                                                                     
36 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče. [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php 
37 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. str. 16 
38 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. 
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mikroorganismů. Jinými důvody, proč zdravotníci vystavují riziku své pacienty, nemusí být 

jen neznalost problematiky, ale často je to otázka finančního zajištění v pracovní neschopnosti 

a nemožnost zastoupení nemocného kolegy v práci již tak pracovně vytíženými 

spolupracovníky. Zdravotník, který má za cíl léčit a navracet zdraví, může být tedy zároveň 

zdrojem nákazy i přenosu a komplikovat tím průběh léčby. 

 Dalším potenciálním zdrojem nákazy se mohou stát pacientovi příbuzní a blízcí, kteří 

přichází do zdravotnických zařízení jako „návštěvy“. I oni se mohou stát zdrojem exogenní 

nákazy, proto jsou na určitých pracovištích typu intenzivní péče přísnější hygienická opatření 

(použití ochranného pláště, návleků, ústenky). Od zdravotníků se očekává, že budou regulovat 

pohyb návštěvníků na odděleních a především provádět edukaci v hygienických opatřeních, 

ke kterým patři i dezinfekce rukou před příchodem a odchodem z oddělení. V některých 

případech výskytu chřipkové epidemie mohou být návštěvy zrušeny.39, 40 

2.2.1.2 Původci NN 

Motto: 

„Mikroby a člověk jsou dvě extrémní formy jedné živé hmoty. Život na této planetě se obejde 

bez lidí, nikoliv však bez mikrobů.“      Adolf Branald 

 

Mezi původce nozokomiálních nákaz řadíme především ty mikroorganismy, které se 

uplatňují za vhodně změněných podmínek. Vhodnou podmínkou tak může být např. oslabená 

imunita pacienta, porušená celistvost  kůže a sliznic (rány, invazivní výkony nutné k zajištění 

monitorace pacienta). Tyto mikroorganismy se dříve považovaly za saprofyty (využívají ke 

svému životu odumřelou organickou hmotu) a komensály (žijí v blízkém vztahu k jinému 

organismu, aniž by mu působili škodu).41 

Za normálních podmínek je každý člověk běžně „kolonizován“ velkým množstvím 

mikroorganismů, které nevyvolávají žádný patologický proces – infekci (viz. příloha č. 1.). 

Nejčastějším rezervoárem těchto původců je nosohltan, zažívací a močový trakt. Obvyklá je 

                                                           
39 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.          
str. 16- 21 
40 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2. 
str. 25-34 
41 VOKURKA , Martin, HUGO, Jan, et al. Praktický slovník medicíny. 6. vyd. Praha : Maxdorf, 2000. 490 s. 
ISBN 80-85912-38-4. str. 234, 395 
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kolonizace těchto lokalit klebsielami, enterobaktery, seráciemi, pseudomonádami a 

kandidami. Podstatou kolonizace hostitele je schopnost mikroba uchytit se na sliznicích.42 

Každé nemocniční prostředí je charakteristické výskytem určitých druhů 

mikroorganismů. Je to dáno zejména rozdělením pacientů podle charakteru onemocnění na 

jednotlivá oddělení (interní vs. chirurgické obory). Na pracovištích intenzivní péče je oproti 

standardnímu oddělení vyšší výskyt rizikových faktorů pro vznik nozokomiálních nákaz a 

tudíž zde bude pochopitelně vyšší výskyt pro intenzívní péči typických nákaz jako je 

„ventilátorová pneumonie“, „katétrová sepse“ apod. Výčet rizikových faktorů je popsán 

v kapitole 2.2.1.4.  

V nemocničním prostředí se vyskytuje určitá skupina kmenů bakterií, která se výrazně 

odlišuje svými vlastnostmi od kmenů bakterií pocházejících z jiného než nemocničního 

prostředí. Mezi charakteristické znaky těchto „kmenů“ patří rezistence na antibiotika a na 

dezinfekční přípravky, vysoká virulence, schopnost přežívat ve ztížených podmínkách aj. Jak 

konstatuje autorka knihy Nozokomiální nákazy a epidemioložka H. Šrámová: „Zásadní 

nedostatky v hygienickém režimu a selekční tlak antibiotik  podporují šíření multirezistentních 

kmenů, které mohou za určitých podmínek na daném oddělení dlouhodobě převládat.“ 43 

Selekčním tlakem antibiotik rozumíme snížení počtu mikrobů citlivých na antibiotika na 

straně jedné a současně zvýšení počtu a rezistence mikrobů necitlivých na antibiotika na 

straně druhé. Při selekčním tlaku antibiotikem, které potlačuje normálně citlivé bakterie, se 

bez zábrany množí rezistentní bakterie a populace se stává více rezistentní.44 Infekce 

způsobené rezistentními bakteriemi vede u pacienta k prodlužování léčby a k riziku 

závažných komplikací. Mezi další nežádoucí komplikace, které je nutno řešit na úrovni 

managementu zdravotnických zařízení je možné zařadit zvyšování finančních nákladů na 

léčbu drahými antibiotiky. Mezi nemocniční kmeny multirezistentní k antibiotikům patří 

grampozitivní bakterie: MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus), MRCNS 

(methicilin-rezistentní koaguláty-negativní stafylokoky), VISA (Staphylococcus aureus se 

sníženou citlivostí k vankomycinu), PRSP (Streptococcus pneumonie rezistentní na penicilin), 

VRE (vankomycin-rezistentní enterokoky) a další. 45 

                                                           
42 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče. [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
43 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.         str. 
22 -41 
44 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2. 
str. 14-15 
45 Tamtéž str. 10-13 
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Za nejvhodnější způsob prevence selekčního tlaku antibiotik je jejich podání až po 

identifikaci původce infekce a stanovení citlivosti. Doporučuje se užívat antibiotika s co 

nejužším spektrem účinku. Výběr antibiotik může ovlivňovat mikroflóru v celém 

zdravotnickém zařízení. 46 

Empirická fakta nás utvrzují v názoru, že na vzniku NN se může podílet jakýkoliv 

mikrob. V mnoha případech má nozokomiální nákaza polymikrobiální příčinu. Přesto mezi 

nejčastější původce nozokomiálních nákaz patří: 

� Grampozitivní koky 

- Stafylokoky např. St. aureus, St. epidermidis 

- Streptokoky ( např. St. pneumonie, St. pyogenes, St. agalactiae, Enterokoky ) 

� Grampozitivní aerobní tyčinky 

- Listeria monocytogenes, Corynebacterium jeikum 

� Gramnegativní tyčinky 

- Escherichia coli, Klebsielly, Pseudomonády, Enterobacteriaceae 

- Salmonelly, Citrobacter, Shigely, Acinetobakter, Legionelly, Campylobacter 

� Anaerobní mikroorganismy 

- Klostridia (např. Cl. tetani, Cl. perfringens, Cl.difficile ) 

� U vysoce vnímavých nemocných, kteří mají dlouhodobě oslabenou imunitu, se mohou 

uplatňovat i atypičtí původci rodu Mykobakterií, Chlamydií, stejně tak jako kvasinkové 

mikroorganismy např. Candida albicans, Aspergillus fumigatus. 

� Mezi nozokomiální infekce patří také virová onemocnění např.virem Herpes simplex, 

Herpes varicella, Adenoviry, Enteroviry, Cytomegaloviry, Epstein-Barrové viry, 

hepatitické viry, HIV a další.47 

2.2.1.3 Způsoby a mechanismy přenosu původců NN 

Přenos nozokomiální nákazy může být nespecifický tj. přenos obvyklý v komunitě 

(přenos původce NN z jednoho organismu na druhý) a specifický, který souvisí s 

vykonáváním lékařských a ošetřovatelských intervencí.48 

V procesu přenosu NN  rozlišujeme: 
                                                           
46 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče. [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
47 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.         . 
str. 22-41 
48 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2. 
str. 53 



 

20 

A) Mechanismus přenosu původců nákazy 

B) Způsob přenosu nákazy tj. cesta původce od zdroje ke vnímavému jedinci  

 

ad A: Mechanismus přenosu původců NN lze rozdělit do tří  následujících fází. 

1. Vylučování mikrobů – původci nákazy se nacházejí v určitých tkáních a na  

charakteristických místech, např. virus hepatitidy B v krvi, G – tyčky ve střevech, stafylokoky 

na kůži atd., čímž je určen jejich mechanismus vylučování. Dle lokalizace se mikroby 

vylučují slinami, sekrety horních cest dýchacích, sputem, močí, stolicí, krví a tělními 

tekutinami, různými sekrety a v neposlední řadě hnisem z kůže a sliznic.49 

2. Přežívání mikrobů ve vnějším prostředí – mechanismus vylučování mikroba  

podmiňuje do značné míry prostředí, kam se mikroby vylučují. Z dýchacích cest se původci 

nákazy dostávají do vzduchu, s výkaly do půdy nebo z krve, z kůže a sliznic na předměty 

denní potřeby, zdravotnické pomůcky, nástroje, obvazový materiál apod. Pokud se mikrob 

nachází  již v zevním prostředí, působí na něj fyzikální a chemické vlivy. Na základě těchto 

vlivů se počet mikrobů v zevním prostředí většinou snižuje. Čím větší počet mikrobů přežívá, 

tím je mikrob rezistentnější vůči vlivům zevního prostředí. Mezi nejrezistentnější t.j 

multirezistentní a polyrezistentní mikroby patří tzv. nemocniční kmeny. Tyto kolonizují po 

dlouhý čas prostředí zdravotnického zařízení a označují se za příčinu mikrobiální 

kontaminace prostředí i předmětů v něm. Vznikají rezervoáry původců NN. Multirezistentní 

nemocniční kmeny  se pak dostávají do vnímavého organismu. 

3. Vniknutí mikrobů do vnímavého organismu – místo průniku původce nákazy do  

organismu je nazýváno vstupní branou infekce. Mikrob může pronikat několika způsoby, a to 

inhalací (vdechnutím) kontaminovaných částic, inokulací (naočkováním) nebo implantací 

(zanesením) přes narušenou integritu kůže a sliznic a ingescí (polknutím) přes zažívací trakt.50 

 

ad B: Způsob přenosu nákazy tj. cesta původce od zdroje ke vnímavému jedinci  

Hlavní způsob přenosu původců NN je uskutečňován cestou přímou a nepřímou, přenos 

vzduchem, vodou a potravinami, pomocí hmyzu.51 Ve zdravotnictví je nejčastější nepřímá 

cesta přenosu, pro kterou je charakteristická nepřítomnost zdroje nákazy při přenosu původce 

                                                           
49 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9. str. 59-62 
 
50 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9. str. 59-62 
51 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9. str. 63 
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nákazy na vnímavý organismus. Realizace nepřímého přenosu je umožněna schopností 

mikrobů přežívat dostatečně dlouhou dobu ve vnějším prostředí mimo tělo hostitele. Přenos 

závisí nejen na schopnosti adaptace mikrobů na vlivy zevního prostředí, ale také na vhodném 

prostředku – „vehikulu“, ve kterém mikrob přežije a je přenesen na jiného hostitele. 

Vehikulem ve zdravotnictví může být voda, která je např. ve zvlhčovačích vzduchu, 

inhalátorech, ve sprchách, umyvadlech, sifonech, výlevkách, dále vzduch a nepatrné zbytky 

biologického materiálu, které ulpívají na nástrojích či přístrojích, předmětech, prádle, v 

odpadech apod. Nejčastější přenos původce nákazy se uskutečňuje kontaminovanýma rukama 

zdravotnického personálu. Další významné procento NN vzniká také v souvislosti s 

vyšetřovacími a léčebnými, zejména invazivními výkony (endoskopie, kanylace krevního 

řečiště, operace aj.). Kontaminovanýma rukama se může uskutečnit přenos původců nákazy i 

alimentární cestou. Špinavé ruce mohou být např. příčinou epidemie virové hepatitidy typu A, 

ostatně tímto způsobem vzniklá infekce se odráží i v lidovém názvu této choroby. 52, 53 

Pro uskutečnění přímého přenosu nákazy je nezbytná přítomnost zdroje nákazy a 

vnímavého jedince. Jde o přímý kontakt kožního či slizničního povrchu např. kontakt 

s hnisavou lézí nebo prostřednictvím polibku, pohlavního styku aj.54, 55 

 

2.2.1.4 Rizikové faktory NN 

„ Zvyšující se věk pacientů, vyšší počet invazivních zákroků, přežívání výrazně 

nedonošených dětí, polytraumatických a kriticky nemocných pacientů, pokroky v léčbě 

onkologických onemocnění a jiné faktory, charakteristické pro moderní medicínu, vedou ke 

zvýšenému počtu hospitalizovaných rizikových pacientů, u kterých je pravděpodobnost vzniku  

nozokomiální nákazy vyšší a její prognóza závažnější.“  56 

                                                           
52 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2.3 
str. 53-98 
53 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.         . 
str. 19 
54 Tamtéž str. 19 
55 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9. str. 63 
56 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9.  str. 34 



 

22 

Zjednodušeně lze říci, že  rozvoj nozokomiální nákazy závisí na dvou podstatných faktorech, 

a to na obranyschopnosti pacienta a na míře kolonizace jeho organismu patogenními nebo 

potenciálně patogenními mikroorganismy.57 

 

Rizikové faktory je možné rozdělit do dvou skupin na faktory vnitřní a vnější: 

� Vnitřní faktory: 

Pacient: 

- věk (nad 60let, novorozenci)  

- stav výživy (obezita, malnutrice) 

- životní styl 

Přidružené nemoci: 

- diabetes mellitus, hematologická onemocnění, malignity, imunodeficitní stavy, 

popáleniny, ischémie a zhmožděné tkáně 

- immobilita, ztráta soběstačnosti (dekubity) 

- multiorgánová selhání a šokové stavy  

- jaterní onemocnění 

- kardiovaskulární onemocnění  

- respirační onemocnění  

- renální selhání  

- polytrauma  

� Vnější faktory: 

Léčba onemocnění:  

- předchozí i právě probíhající léčba: antibiotická, imunosupresivní, cytostatická, 

radiologická, hormonální, infuze, transfuze 

Invazivní vyšetřovací a léčebné postupy: 

- operace, transplantace, instrumentální zákroky, endoskopie 

- opakovaná narkóza (dlouhotrvající zákroky) 

- tracheální intubace, tracheostomie 

- katetrizace močového měchýře 

- katetrizace žilního a tepenného řečiště 

                                                           
57 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče. [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
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- implantace tělu cizorodých materiálů  

- žaludeční sonda 

- drenáže  

- hemodialýza 

Prostředí: 

- charakter oddělení (JIP, standard) a délka pobytu  

- nedostatečné technické vybavení pracoviště 

- nedostatečné prostorové vybavení pracoviště 

- nedostatečné personální zajištění  

- nedodržování zásad asepse a antisepse58, 59, 60, 61, 62 

-  

2.2.2. Rozdělení NN 

1. Z epidemiologického hlediska:  

� nespecifické - (tzv. imunitní) odrážejí epidemiologickou situaci ve spádové oblasti   

zdravotnického zařízení (např. onemocnění dýchacího ústrojí a travicího traktu nebo dětské 

exantémové choroby), taktéž ukazují úroveň hygieny zdravotnického zařízení 

� specifické - důsledek vyšetřovacích  a léčebných výkonů  

� exogenní – infekční původce je do organismu zanesen zvenčí 

� endogenní – vlastní infekční původce, nemocný je zdrojem sám sobě 63 

Na odděleních intenzivní a resuscitační péče se nejčastěji setkáme s nákazami 

specifickými exogenními i endogenními. 64, 65  

 

                                                           
58 PODSTATOVÁ , Renata, MAĎAR, Rastislav. Nozokomiální nákazy. Sestra. Perioperační péče. Praha: 2008, 
č. , ISSN 1210-0404 str. 8  
59PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
60 HEJDUK, Karel. Znalosti prevence nozokomiálních nákaz jako cesta ke zlepšení kvality péče. Sestra. 
Praha:2007. roč. 17. č. 7-8  ISSN 1210-0404 str. 60-61 
61 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.          
str. 68-77 
62 BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie. Praha: Karolinum, 2002 ISBN 80-246-0383-7 str. 97-98 
63ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.           
str. 14-15 
64PODSTATOVÁ, Hana. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. 1.vyd. Olomouc : Opava, 
2002. 267 s. ISBN 80-86287-10-1. str. 54-60 
65 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče. [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php  
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2. Z klinického hlediska – dle oblasti postižení a  převažujících příznaků infekce: 

� infekce ranné – patologická sekrece v místě rány, bolestivé zarudnutí (erytém), hloubková 

porušení tkáně, rozestup operační rány 

� infekce kožní - postižení kůže se známkami zánětu, s produkcí hnisu v kůži nebo v 

podkoží 

� infekce zažívacího traktu (gastrointestinální) - průjem, zvracení, bolesti břicha 

� infekce močové (urogenitální) - zánětlivý sekret, obtížné či bolestivé močení, naléhavé 

nucení na močení, bolesti v bederní krajině, horečka nad 38 °C 

� infekce dýchacích cest (respirační) - kašel, akutní rýma, bolest v dutině ústní nebo v krku, 

produkce sputa, horečka nad 38 °C 
� infekce krevního řečiště (katétrové infekce) - sekrece v místě punkce žíly, bolestivé 

zarudnutí, lokální ztuhlost (indurace) v místě zavedené kanyly do žíly, horečka nad 38°C 

(nebo teplota pod 36°C), nízký krevní tlak (hypotenze), zrychlené dýchání (tachypnoe), 

zrychlená srdeční akce (tachykardie), zvýšení nebo snížení počtu bílých krvinek mimo 

referenční rozmezí (leukocytóza nebo leukopenie), významný nález v hemokultuře 

(mikrobiologické vyšetření, kultivace mikroorganismů zejména bakterií z krve). 66, 67 

 

2.3 Hygiena rukou v prevenci NN 

2.3.1 Ruce zdravotníků 

V přenosu nozokomiálních infekcí se jako vehikulum nejvíce uplatňují ruce 

zdravotníků. Z tohoto pohledu je velmi důležité a žádoucí, aby zdravotníci dodržovali zásady 

hygieny rukou. Smyslem hygienické péče o ruce je v co největší míře vyloučit ruce jako 

možný zdroj a přenašeč infekce. Cílem hygienické dezinfekce rukou je prevence infekce, 

proto musí být použita před každou ošetřovatelskou aktivitou nebo před každým vyšetřovacím 

a léčebným výkonem a kontaktem s nemocným. Otázkou pro zdravotníky zůstává jak často a 

kdy ruce dezinfikovat.68  

                                                           
66 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9 str. 72 
67 PODSTATOVÁ , Renata, MAĎAR, Rastislav. Nozokomiální nákazy. Sestra. Perioperační péče. Praha: 2008, 
roč.18 č.1. ISSN 1210-0404 str.  8   
68 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998. 
57 s.  str. 14-15 
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Dle profesora Ševčíka je na odděleních intenzivní a resuscitační péče: 

„…hospitalizováno 5-10% pacientů, ale vyskytuje se u nich přibližně 25% všech 

nozokomiálních infekcí (NI), přičemž incidence NI na pracovištích intenzivní medicíny je 5-

10x vyšší než na standardních odděleních.“ 69  Profesor Ševčík tímto vystihl důležitou 

skutečnost související s charakterem péče na pracovištích intenzivní a resuscitační péče, a to 

že tento vysoký výskyt je s největší pravděpodobností způsoben větším množstvím 

invazivních výkonů, větším počtem imunitně oslabených pacientů a v neposlední řadě i 

častějším přímým kontaktem ošetřovatelského personálu s pacientem, tudíž faktory, jež jsou 

vlastní intenzivní péči a vycházející z její podstaty.      

 

2.3.2 Mikroflóra pokožky rukou  

Na kůži rukou se vyskytují bakterie několika skupin. Hlavní skupina mikroorganismů 

způsobující NN je z tranzientní nebo-li z přechodné mikroflóry. Pod pojmem přechodná 

mikroflóra rozumíme mikroorganismy kontaminující povrch kůže rukou. Jejich množství i 

zastoupení je odrazem mikrobiálního zatížení prostředí a charakteru vykonávané práce. 

Zastoupeny jsou původci z  řad nepatogenních, podmíněně patogenních a patogenních 

mikroorganismů. Kontaminace povrchu kůže je nejčastěji získaná kontaktem zdravotníka 

s pacientem, s kontaminovanými předměty či mezi zdravotníky navzájem. Tyto 

mikroorganismy přežívají omezenou dobu (až několik hodin). Lze je odstranit částečně 

mechanickým mytím rukou a  desinfekcí rukou. 

 Další, druhou skupinu tvoří mikroorganismy osidlující nejen povrch kůže, ale i vnitřní 

vrstvy pokožky, vývody potních a mazových žláz a okolí nehtů. Jedná se o trvalou rezidentní 

mikroflóru. Její složení se většinou nemění a je přirozenou součástí kůže. Způsobuje infekce 

pouze u vnímavých jedinců a v případě zanesení do „sterilních“ tkání. Nelze ji odstranit 

mechanicky (za 6 minut mytí se odstraní 60% rezidentní mikroflóry). 20% se nepodaří 

odstranit ani chirurgickým mytím rukou. Lze ji odstranit jen za použití antibiotik a 

dezinfekčních prostředků. 70, 71, 72, 73 

                                                           
69 ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína.  vyd. Praha : Galén, 2003. 422 s. ISBN 80-7262-203-X. ŠEVČÍK, 
Pavel, et al. Intenzivní medicína. str. 114-127. 
70 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001.303 s. ISBN 80-85912-25-2.  
str. 34 
71 POKORNÁ, Renata. Hygiena rukou v prevenci nemocničních nákaz. Sestra. Praha .2002. roč.12. č.9.  
 ISSN 1210-0404 str. 36-38 
72 KANCELOVÁ, Zuzana. Mytí rukou. Sestra – mimořádná příloha Dezinfekce & Sterilizace. Praha: 2005. roč. 
15. č. 10, s. 5-6. ISSN 1210-0404  
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 Třetí skupinu tvoří zástupci tzv. přenosné transientní mikroflóry. Její složení ovlivňuje 

nejen epidemiologická situace oddělení a charakter vykonávané práce, ale také úroveň 

hygienické péče a stupeň poškození pokožky rukou (oděrky, otevřené rány). Vytváří se tak 

vhodné podmínky pro dlouhodobější kolonizaci kůže nozokomiálními mikroorganismy (např. 

Echerichia coli, Klebsiella pneumonie).74 

 

2.3.3 Prevence NN 

V dnešní době jsou NN jedním z největších celosvětových epidemiologických 

problémů.  Náklady na jejich léčbu a vysoká úmrtnost na NN jsou významnou zátěží  státních 

rozpočtů jak ve vyspělých ekonomikách, tak i v rozvojových zemích. Sledování výskytu NN 

je v ČR povinné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky MZ 

ČR č.195/2005 Sb., které stanoví zdravotnickému zařízení povinnost  evidovat všechny NN a 

hlásit jejich případný výskyt odpovědnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V  praxi se 

setkáváme s velmi častým nedodržováním a nerespektováním těchto pravidel legislativních 

norem. U zdravotnických zařízení, která hlásí nízký počet NN, je velmi pravděpodobné, že 

jejich sledování není důsledné. Tímto faktorem zkreslené údaje o výskytu a četnosti NN jsou 

příčinou nemožnosti přesně vyčíslit přímé náklady na léčbu NN, nicméně i odhadované 

náklady jsou vysoké. V USA se problematikou NN zabývala CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), která zpracovala rozsáhlou studii SENIC (Study on the Efficacy of 

Nosocomial Infection Control). Ze závěrů této studie lze shrnout:  

� sledování a  kontrola - dojde ke snížení NN o 32 % 

� kontrola bez sledování - dojde ke snížení NN o 6 % 

� žádná opatření - dojde k nárůstu NN o 18 % 

Z uvedeného můžeme vypozorovat příznivý vliv prevence, stálého sledování a kontroly na 

vznik NN. Přibližně jedné třetině NN lze zabránit důsledným dodržováním protiepidemických 

opatření a hygienických pravidel, jejichž cílem je odstranění nebo úplné vymýcení (eradikace) 

nákazy.75, 76 Protiepidemická opatření je možné uplatnit ve formě preventivní nebo represivní. 

Pomocí preventivních opatření se předchází samotnému vzniku NN. Mezi preventivní 

                                                                                                                                                                                     
73 ŠRAJTROVÁ, A. Odborná péče o ruce. Florence. Praha:2006, roč. 2, č. 7-8. ISSN 1801-464X, str. 54-56 
74 Tamtéž str. 54-56. 
75 BOYCE, John M., PITTET, Didier. Guideline for hand hygiene in haelh-care settings. MMWR : Morbidity 
and mortality weekly report [online]. 2002, vol. 51, no. RR 16 [cit. 2009-05-12], s. 1-56. Dostupný z:  
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf 
76 PODSTATOVÁ , Renata, MAĎAR, Rastislav. Nozokomiální nákazy. Sestra. Perioperační péče. Praha: 2008, 
č. , s. 8  ISSN 1210-0404  
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opatření patří zejména dodržování osobní hygieny zdravotnického personálu, dodržování 

zásad asepse a antisepse, kam se řadí dezinfekce a sterilizace, dále bezpečná dekontaminace 

odpadů a další hygienické zásady. Represivní opatření potlačují výskyt nákazy a zabraňují 

rozšíření již propuknuté infekce. 77 

“Prevence nozokomiálních nákaz je specifický proces, který vyžaduje skloubení vědomostí,  

zdravotnického myšlení, přiměřené automatizace správných návyků, odpovědnosti a zájmu o 

věc. Každé zdravotnické zařízení by mělo být bezpečné pro pacienty i personál.“78 

 

2.3.4 Hygienické postupy v péči o ruce  

2.3.4.1 Mechanické mytí rukou (MMR) 

Je součástí osobní hygieny každého zdravotnického pracovníka. Jedná se o odstranění 

nečistoty a částečně i přechodné mikroflóry z pokožky rukou mechanickým způsobem. 

Provádí se před a po běžném kontaktu s pacientem, vždy když jsou ruce viditelně znečištěné, 

před manipulací s jídlem a léky, po použití toalety, po sejmutí rukavic atd. Postupuje se od 

navlhčení rukou  vodou a nanesení tekutého mýdla z dávkovače přes mechanické rozetření 

mýdla na rukách s  jeho napěněním po dobu 30 sekund až k následnému opláchnutí rukou 

pitnou vodou a vysušení rukou jednorázovým ručníkem.79, 80 

 

� Mechanické mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou  

Spočívá v mechanickém odstranění nečistoty a částečně i přechodné mikroflóry 

z pokožky rukou a předloktí.  Zdravotnický personál je provádí před zahájením operačního 

programu. Postup je shodný s MMR, pouze doplněný o mytí předloktí  a prodloužení doby 

mytí na 60 sekund. Pokud přetrvává viditelné znečištění, mytí je doplněno použitím 

jednorázového sterilního  kartáčku především v okolí lůžek nehtů. Následuje opláchnutí rukou 

vodou tekoucí z pákové vodovodní baterie, jejíž ovládání nevyžaduje přímý dotyk prstů 

                                                           
77 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7. str. 195-
196 
78 PODSTATOVÁ, Renata, MAĎAR, Rastislav. Nozokomiální nákazy. Sestra. Perioperační péče. Praha: 2008, 
č. , s. 8. ISSN 1210-0404 
79 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. Dostupný z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/362-vestnik-92005.html str. 15-17 
80 PODSTATOVÁ, Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. 2007, č. 6, str. 53-54 
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rukou. K vysušení rukou je použit jednorázový ručník nebo rouška. Poté následuje 

chirurgická dezinfekce rukou.81, 82, 83 

2.3.4.2 Hygienické mytí rukou  (HMR) 

 Provádí se za účelem odstranění nečistoty a snížení množství přechodné mikroflóry na 

pokožce rukou mycími prostředky s dezinfekční přísadou. Preferuje se před mechanickým 

mytím rukou, ale je méně účinné než hygienická dezinfekce rukou, o které je pojednáváno 

níže. Není vhodné pro běžné používání ve zdravotnictví, ale hodí se zejména v domácí péči a 

 ústavech sociální péče. Dále je vhodné provést HMR před přípravou a výdeji jídel a při 

osobní hygieně. Postup je shodný s MMR. 54, 55 

2.3.4.3 Hygienická dezinfekce rukou (HDR) 

HDR je nejvýznamnějším prvkem prevence nozokomiálních nákaz při poskytování 

zdravotní péče, neboť významně snižuje množství přechodné a částečně i trvalé mikroflóry 

z pokožky rukou. Prostřednictvím HDR nelze docílit úplného odstranění mikroflóry 

z pokožky, ale díky tomuto snížení se ruce zdravotníků jako zdroj přenosu infekce na krátkou 

dobu z  řetězce přenosu infekce vyřadí, a tím dojde k přerušení šíření infekce. Z těchto jasně 

prokazatelných důvodů se HDR stala nedílnou součástí bariérové ošetřovatelské péče a 

upřednostňuje se před technikou mechanického mytí rukou. Nezbytné je používání HDR 

v intenzivní péči, a to i při běžném kontaktu s pacientem, neboť právě tito pacienti jsou 

pobytem na JIP nejvíce ohroženi NN. Nadále se používá jako součást hygienického filtru při 

náhodné kontaminaci rukou biologickým materiálem (protržení rukavic apod.). Provádí se 

alkoholovým dezinfekčním přípravkem k tomuto účelu určeným. Dle metodického pokynu ve 

Věstníku MZ ČR částka č. 9/2005 se provádí použitím množství cca 3 ml alkoholového 

dezinfekčního přípravku, který se vtírá do suché pokožky rukou po dobu 30-60 sekund až do 

úplného zaschnutí. Nedojde-li během HDR k dostatečnému zvlhčení všech částí pokožky 

rukou, je nutné postup opakovat. Podle novějších doporučení je dostatečně efektivní a účinné 

vtírání alkoholového dezinfekčního přípravku při HDR pouze po dobu 30-ti sekund. O HDR a 

                                                           
81 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998. 
82 PODSTATOVÁ , Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. 2007, č. 6, str. 53-54 
83 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. Dostupný z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/362-vestnik-92005.html str. 15-17 
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jejím správném užití je podrobněji pojednáno v následujících kapitolách pod názvem 2.4 

Guidelines. 84, 85, 86 

2.3.4.4 Chirurgická dezinfekce rukou  (CHDR) 

 Snižuje množství přechodné i trvalé mikroflóry na pokožce rukou a předloktí. Je 

jedním z nejúčinnějších způsobů ničení mikroorganismů vyskytujících se i ve vnitřních 

vrstvách pokožky. Cílem CHDR je snížit počet mikroorganismů pod hranici nezbytnou ke 

vzniku infekce tak, aby se při protržení rukavice nemohly dostat do operační rány. Takto je 

možno vyloučit ruce operatérů jako možný zdroj infekce na delší časový úsek (v průběhu 

operace). Provádí se před zahájením operačního programu, mezi jednotlivými operacemi, při 

porušení celistvosti rukavic nebo jejich výměně. Používají se alkoholové dezinfekční 

prostředky určené k CHDR z dávkovače bez přímého dotyku prsty rukou za pomoci stisknutí 

dávkovače loktem. CHDR předchází předoperační mechanické mytí rukou. Alkoholová 

dezinfekce se vtírá do suché pokožky rukou a předloktí v množství cca 10 ml po dobu 3-5 

minut až do úplného zaschnutí. Během CHDR musí být ruce dostatečně vlhké.87 

2.3.4.5 Použití ochranných rukavic 

 Rukavice patří mezi osobní ochranné pomůcky zajišťující mechanickou 

bariéru, která snižuje riziko přenosu mikroflóry z pacienta na zdravotnický personál a naopak. 

Zároveň chrání pokožku před nepříznivými účinky dezinfekčních prostředků a jiných 

škodlivin. Rukavice musejí odpovídat České státní normě (ČSN), která musí být v souladu 

s Evropskou normou (EN). Norma stanovuje požadavky na rozměry rukavic, na metody 

zkoušení fyzikálních vlastností rukavic pro jednorázové použití, tak aby byl zaručen příslušný 

stupeň ochrany pacienta a uživatele před kontaminací. 

  Používání rukavic patří spolu s hygienickou péčí rukou k základním návykům 

zdravotnické personálu. Při používání rukavic je potřebné dodržování některých zásad, jako 

např. nosit je a měnit po každém kontaktu s pacientem a po každém ošetřovatelském výkonu. 

Rukavice je nutno použít zejména při styku s krví (i se zaschlou krví), se slinami a tělními 

                                                           
84 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. [cit. 20-1-2009].  Dostupný z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/362-vestnik-92005.html str. 15-17 
85 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.], 1998. 
86 PODSTATOVÁ , Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. 2007, č. 6, str. 53-54 
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tekutinami anebo pokud jsou ruce zdravotníků popraskané či poraněné. Další ze zásad je 

výměna rukavic při jejich kontaminaci biologickým materiálem či při jejich protržení.88 

Pro zdravotníky je důležité si uvědomit, že rukavice nenahrazují hygienickou 

dezinfekci rukou. Dokonce je velmi pravděpodobné, že může dojít ke kontaminaci rukavic již 

při jejich nasazování a tím mohou způsobit  přenos nákazy. Nesprávným používáním rukavic 

jako je například jejich opakované používání nebo dezinfikování, nemůže výrobce rukavic 

zajistit garantovanou antimikrobiální ochranu, jelikož může dojít k mikrotrhlinám, které jsou  

pouhým okem neviditelné.  

� Typy používaných rukavic: 

Pryžové latexové (obsahující z 95 % čistý přírodní latex), sterilní nebo nesterilní, vinylové 

(eventuelně  kopolymerové, neoprénové aj. u alergií na latex), polyetylénové, bavlněné, 

antiradiační rukavice z pryže s příměsí olovnatých solí, gumové pracovní rukavice.  Některé 

typy rukavic mají vnitřní plochu pokrytou vrstvičkou pudru z absorpčního kukuřičného 

škrobu nebo speciálně více vrstevně potaženou syntetickým latexem pro snadné navlékání. 

� Postup pro používání rukavic podle předpokládaného druhu  činnosti: 

- Jednorázové sterilní rukavice se používají k úkonům s rizikem neplánovaného 

parenterálního vstupu nebo s plánovaným parenterálním vstupem do organismu a při 

manipulaci s nimi je nutné dodržovat aseptické postupy. Po sejmutí rukavic je třeba ruce 

umýt (MMR), v případě protržení rukavic během výkonu je nutné provést hygienickou 

dezinfekci rukou a potom mechanicky umýt. V případě pokračování výkonu provést 

opět chirurgickou dezinfekci rukou..    

- Jednorázové nesterilní rukavice se používají k vyšetřování fyziologicky nesterilních 

dutin (k úkonům bez rizika narušení celistvosti sliznic). Při manipulaci je nutné 

respektovat návod výrobce. Po sejmutí rukavic je třeba ruce umýt (MMR), v případě 

protržení rukavic během výkonu je nutné provést hygienickou dezinfekci rukou a potom 

mechanicky umýt. V případě pokračování výkonu provést opět hygienickou dezinfekci 

rukou. 

Při manipulaci s biologickým materiálem, úklidu a práci s jinými škodlivinami musí 

ochranné rukavice cíleně chránit proti používané škodlivině. Poškozené rukavice se nesmí 

používat. Použité rukavice je třeba  likvidovat jako specifický odpad ze zdravotnických 

zařízení.89, 90 
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89 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. [cit. ]Dostupný z: 
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2.3.4.6 Použití dezinfekčních prostředků na pokožku rukou 

Dezinfekční prostředky musejí vyhovovat platným právním předpisům (prostředky pro 

HMR musí vyhovovat ČSN EN 1499, prostředky pro HDR musí vyhovovat ČSN EN 1500, 

prostředky pro CHDR musí vyhovovat ČSN EN 12791). Musejí být především účinné, šetrné 

k pokožce rukou, snadno aplikovatelné, ale i dostupné, ekonomické a taktéž ekologické. Mezi 

požadavky na dezinfekční alkoholové prostředky patří:  

- dodávka v originálním balení 

- možnost dávkování pomocí dávkovačů 

- možnost okamžitého použití bez nutnosti ředění 

- rychlý účinek 

- široké spektrum účinnosti  

- obsah zvlhčovací složky.91 

Nároky se liší podle toho, ke kterým technikám jsou dezinfekční prostředky používány. 

Dezinfekční prostředky pro CHDR musí splňovat jiné požadavky než pro HDR. 

� Zjednodušeně řečeno - mezi nejdůležitější kritéria patří rychlý a důkladný efekt těchto 

prostředků:  

- Rychlý efekt:  v obou případech HDR i CHDR je přechodná flóra odstraněna 

během/do 30 vteřin. 

- Důkladný efekt: u HDR znamená spolehlivou efektivitu proti gram pozitivním a gram 

negativním bakteriím a také účinnost proti zvláštním mikroorganismům jako je herpes, 

coksakie, mykobakterie, rotaviry a další.92 

� Nevýhody alkoholových dezinfekčních prostředků 

- Zvýšené nároky na bezpečnost při použití – alkohol je hořlavá látka, míru jeho 

hořlavosti určuje bod vzplanutí, což  je teplota při níž se látka vznítí za přítomnosti 

zdroje vznícení (např. jiskra). Opatrnost je nezbytná při používání v bezprostředním 

okolí možného zdroje vznícení.93 

 

 

                                                                                                                                                                                     
90 HORA, Josef. Hygienická dezinfekce rukou – standard zajišťuje bezpečí. Sestra. Praha: 2004, roč. 14, č.2, s. 
18-19 
91 MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9. 
92 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.]  1998. 
57 s. str. 20-21 
93 B. Braun Medical, s.r.o. Czechmed : Nová generace prostředků určených k dezinfekci rukou.[online]. c2007. 
[cit. 2009-02-04]. Dostupný z: http://forum.czechmed.cz/?q=node/2145 
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2.4 Guidelines  

2.4.1 Doporučení pro provádění správné hygieny rukou 

 Aby byla hygienická dezinfekce rukou prováděna v adekvátním rozsahu a kvalitě, je  

zapotřebí dalších postupů, které mohou četnost prováděné dezinfekce podpořit. Přes všechna 

doporučení k provádění správné hygieny rukou, která jsou v této kapitole uváděna, bude vždy 

nejdůležitějším momentem svědomitý a edukovaný přístup  zdravotníků k provádění 

preventivních opatření v problematice NN.  

Doporučení pro hygienickou dezinfekci rukou (HDR): 

� Vhodně umístit dezinfekční prostředky. 

Dezinfekce rukou se může podpořit umístěním a vhodným výběrem dezinfekčních prostředků 

s dávkovacím zařízením. Pokud je dezinfekční prostředek vhodně umístěn, je jeho použití 

rychlejší a snadnější. Dezinfekční prostředky je vhodné umisťovat do tzv. zón aktivit, tak aby 

personál mohl provést hygienickou dezinfekci rukou, aniž by se musel vzdalovat od pacienta. 

Do zóny aktivity patří lůžko pacienta, odkládací plocha vedle nebo za pacientem, při vstupu 

na pokoj apod. Další možností, jak provádět pohotově dezinfekci rukou, je nosit dezinfekční 

prostředek v malé kapesní lahvi u sebe. Tímto přístupem se umožní, aby personál  jednoduše 

mohl provádět hygienu rukou. 

� Nesnižovat účinnost HDR. 

Účinnost dezinfekce rukou snižuje nošení šperků (prstýnky, náramky) a hodinek. 

Mikroorganismy ulpívají pod šperky a nedochází tak k dostatečné dezinfekci pokožky rukou. 

Nošení dlouhých a umělých nehtů snižuje účinnost dezinfekce, jelikož se nejvíce 

mikroorganismů nachází pod nehty a v jejich okolí. S dlouhými nehty často dochází k 

protržení rukavic při práci.94, 95 

� Zvolit vhodné hygienické postupy při práci. 

Předsedkyně české a slovenské Společnosti prevence nozokomiálních nákaz R. Podstatová 

popisuje v časopise Sestra moderní postupy hygieny rukou takto: 

1) Mechanické mytí rukou: „… sestra či lékař si při příchodu na své pracoviště omyje ruce 

jemnou mycí emulzí s neutrálním pH, opláchne je a osuší nesterilním papírovým ručníkem. Je 

                                                           
94 PODSTATOVÁ, Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. Praha: 2007, č. 6, 8  ISSN 1210-0404 str.54-55 
95 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na jednotce 
intenzivní péče [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php 



 

33 

to mechanické mytí rukou provedené jako úvodní a základní postup, při kterém dojde 

k odstranění  makroskopických nečistot a k mírné redukci transientní mikroflóry.“ 

2) Hygienická dezinfekce rukou: „..alkoholový dezinfekční přípravek se vtírá do suchých 

rukou  dodržením předepsané doby expozice (většinou 30 sekund).“  

3) Hygienická dezinfekce rukou již bez mechanického mytí rukou se opakuje v závislosti na 

druhu vykonávané činnosti v průběhu celého  pracovního dne. 

� Kdy provádět hygienickou dezinfekci rukou (HDR): 

1. PŘED - HDR provést před každým kontaktem s pacientem nebo aktivitami směřujícími 

k pacientovi (např. příprava pomůcek k výkonům). 

2. BĚHEM - HDR provést v přístupu mezi jednotlivými pacienty, mezi jednotlivými výkony u 

jednoho pacienta. HDR provést, jestliže došlo k nové kontaminaci rukou personálu např. při 

protržení rukavice. 

3. PO - HDR provést po ukončení činnosti, kontaktu s pacientem.96, 97 

� Správně provádět HDR. 

Provádět hygienickou dezinfekci rukou se zaměřením na nejvíce kontaminovaná místa na 

rukou a věnovat tak zvýšenou pozornost zejména palci a konečkům prstů. „Konečky prstů a 

palce jsou v klinické praxi obzvláště důležité, protože nejčastěji přicházejí do přímého styku 

s pacienty a potenciálně kontaminovanými povrchy. Navíc ve srovnání s ostatními oblastmi 

rukou se na konečcích prstů vyskytuje nejvyšší koncentrace bakterií.“ 98  (Viz. příloha č. 3) 

� Správně pečovat o pokožku rukou. 

Kvalitní péče o pokožku rukou je jedním z důležitých předpokladů účinné dezinfekce rukou. 

Suché a popraskané ruce zvyšují riziko přenosu infekce. Doporučení se týkají vhodného 

výběru alkoholového dezinfekčního přípravku, jehož součástí je kromě účinného alkoholu 

taktéž složka zvlhčující pokožku rukou, jakož i používání ochranných prostředků (krémy, 

masti, pleťová mléka) zejména v zimních měsících, kdy je pokožka více namáhána.  

� Edukovat zdravotníky v hygienické péči rukou. 

Edukaci zaměřit na využívání vhodných postupů  hygienické péče rukou (zejména HDR), na 

jejich náležité provedení a správné indikaci, na řádné používání ochranných rukavic, na 

důležitost používání ochranných prostředků. Dále edukovat o potencionálním riziku přenosu 

mikroorganismů na pacienta, stejně tak rizika kolonizace zdravotníka či možnosti získání 

                                                           
96 PODSTATOVÁ, Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. Praha: 2007, č. 6, 8  ISSN 1210-0404  str. 54-55 
97 FIEDLEROVÁ, Lenka, JIROUŠ, Jaroslav. Správná technika dezinfekce rukou. Sestra. Praha: 2004, roč. 14, č. 
6. s. 31-32. ISSN 1210-0404 
98 Dezinfekce Bode: Hygienická dezinfekce rukou. [online]. c2009 [cit. 2009-03-25]. Dostupný z: 
http://www.bode.cz/dokumenty/produkty/letak-hdr.pdf 
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infekce od pacienta. Opakovaně připomínat význam prevence NN prostřednictvím hygieny 

rukou zdravotníků jako možnost ovlivnění morbidity a  mortality pacientů.  99, 100 

2.4.1.2 Mechanické mytí rukou vs. hygienická dezinfekce rukou 

 Někteří zdravotníci neprojevují dostatečnou ochotu k HDR, neboť jsou mylně 

přesvědčeni o možném poškození pokožky vysoušením v důsledku opakovaných 

dezinfekčních procedur. Z výsledků studií je prokazatelné, že alkoholová dezinfekce 

z dlouhodobého hlediska  poškozuje pokožku rukou nejméně a naopak k poškození pokožky 

rukou dochází nejčastěji při opakovaném mytí rukou mýdlem s vodou.101  Následná aplikace 

alkoholového dezinfekčního prostředku na mytím poškozenou pokožku rukou vyvolává pocit 

pálení. Zdravotníci jsou poté mylně přesvědčeni, že za poškození kůže může dezinfekce a 

sníží tak její používání. V poškozené pokožce, která není dostatečně dezinfikována se 

snadněji udržují mikroorganismy a dochází tak ke zvyšování rizika přenosu nozokomiálních 

infekcí. Mechanické mytí rukou tekutým nebo tuhým mýdlem prakticky nezmění 

mikrobiologický obraz pokožky rukou, kdežto správně a důkladně provedená hygienická 

dezinfekce rukou krátkodobě zbavuje pokožku rukou od mikroorganismů. 102, 103 Některé 

studie prokazují, že časté mytí rukou vodou a mýdlem vede k minimální redukci počtu  

bakterií na pokožce rukou, ba naopak některé dokumentují zvýšení počtu bakterií. 104 Proto je 

při prevenci nozokomiálních nákaz kladen velký důraz na edukaci ošetřujícího personálu, 

která se zaměřuje na správnost a důkladnost  v provádění hygienické dezinfekce rukou. 105 

 

                                                           
99 MELICHERČÍKOVÁ, V ěra. Adera : Čištění a desinfekce pokožky [online]. c2007 [cit. 2009-03-17]. 
Dostupný z WWW: http://www.adera.cz/clanky.php?id=7 
100 PITTET, Didier. Hand hygiene improved standards and practice for hospital care. [on line]. [cit. 2009–04-11]. 
Dostupný z: http://birdflubook.com/resources/Pittet327.pdf 
101 Hand Hygiene in Healthcare Settings - Core [online]. Dostupný z: 
http://www.cdc.gov/handhygiene/download/hand_hygiene_core.ppt  [cit. 8.6.2009] 
102 PODSTATOVÁ, Renata, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rukou v prevenci nozokomiálních infekcí. Sestra : 
Perioperační péče. Praha: 2007, č. 6, 8  ISSN 1210-0404 str. 54-55 
103 SCHMIDTS-WINKLER, Hand disinfection in health care. Holmes A.. Nordestedt - Germany : [s.n.]  1998. 
57 s. str. 32-35 
104 KELČÍKOVÁ, Simona, FETISOVOVÁ, Želmíra, ADAMICOVÁ, Katarína. Vplyv hygieny rúk u 
zdravotníkov na stav kože . Nozokomiálne nákazy. 1.1.2008, roč. 7, č. 1, s. 1-15. ISSN 1336-3859 . 
105  Hand Hygiene in Healthcare Settings - Core [online]. Dostupný z: 
http://www.cdc.gov/handhygiene/download/hand_hygiene_core.ppt  [cit. 8.6.2009] 
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2.4.2 Doporučení světové zdravotnické organizace (SZO) 

Dle doporučených postupů Světové zdravotnické organizace (déle jen SZO) by měly 

členské státy přistupovat k této problematice podle nabízené strategie. Tato strategie má za 

cíl, aby se na hygienu rukou pohlíželo jako na nedílnou součást prevence infekcí spojených se 

zdravotní péčí.  

Strategická doporučení pro členské státy: 

1. […Jako prioritou ve zdravotnických zařízení prosazovat dodržování hygieny rukou. Toto 

opatření vyžaduje vedení, administrativní podporu, finanční zdroje a především kontrolu…] 

2. […Na úrovni země, regionu a zdravotnického zařízení schválit devět doporučení tzn. 

směrnice SZO o hygieně rukou a zdravotní péči, zejména zavádění multidisciplinárních a 

multimodálních strategií na zlepšení hygieny rukou v rámci zdravotnických zařízení...]  

Tato opatření zahrnují:   

- […Zajištění pohotově dostupných prostředků na bázi alkoholu k hygieně rukou 

v místě péče o pacienty. 

- Přístup k bezpečnému a nepřetržitému přívodu vody a k nezbytnému vybavení 

k provádění hygieny rukou. 

- Školení zdravotnických pracovníků v technikách správného mytí rukou. 

- Edukační poutače na pracovišti připomínající hygienu rukou. 

- Kontrolu stanovených postupů pomocí observačního monitoringu a zpětnovazebního 

sledování zdravotnického personálu...]106 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 World Health Organization : WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care [online]. c2009 [cit. 2009-
03-25]. Dostupný z: http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download_link/en/index.html 
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2.4.3 Faktory ovlivňující dodržování doporučených postupů hygieny 

rukou dle SZO: 

[…Zjištěné rizikové faktory vedoucí k nedostatečnému dodržování hygieny rukou: 

� Práce v intenzivní péči 

� Práce ve všední dny je považována za více rizikovou, neboť existuje vyšší četnost 

vyšetřovacích a léčebných výkonů, probíhá  praktická výuka studentů apod.  

� Používání rukavic 

� Nedostatečné vybavení pracovišť dávkovači mýdla a dezinfekce 

� Činnosti s vysokým rizikem přenosu nákazy 

� Podstav nebo nadstav personálu 

   Zdravotníky vnímané subjektivní faktory vedoucí k nedostatečnému dodržování hygieny 

rukou: 

� Přípravky na mytí rukou způsobují podráždění a suchou pokožku 

� Příliš často je zdravotník zaneprázdněný nebo naopak má dostatek času 

� Péče o pacienta je vyšší prioritou než hygiena rukou 

� Představa nízkého rizika možnosti získání infekce od pacientů 

� Představa, že při použití rukavic není nutná hygiena rukou 

� Nedostatek znalostí pokynů a protokolů 

� Zapomnětlivost 

� Nedostatečný příklad od kolegů či nadřízených 

� Nedůvěra v důležitost hygieny rukou 

� Nesouhlasný názor s doporučeními 

� Nedostatek vědeckých informací o skutečném dopadu správné hygieny rukou na 

množství NN  

Jiné viditelné překážky pro dodržování správné hygieny rukou: 

� Nedostatek aktivní účasti nadřízených v podpoře hygieny rukou na pracovišti 

� Nedostatek vzorového chování (spolupracovníci, nadřízení) v provádění hygieně 

rukou 

� Nedostatečná motivace pro dodržování zásad správné hygieny rukou…] 107 

                                                           
107  World Health Organization : WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care [online]. c2009 [cit. 2009-
03-25]. Dostupný :<http://www.who.int/patientsafety/information_centre/ghhad_download_link/en/index.html>. 



 

37 

2.5 Legislativní normy 

 
 Každý z nás má určitá práva a povinnosti a jejich neznalost nás neomlouvá. Užitečné 

je znát především takové zákonné normy, které jsou ve vztahu k našemu povolání. Při práci 

s lidmi jsme vystaveni vysoké zodpovědnosti, proto sebemenší pochybení nebo nedbalost při 

výkonu našeho povolání může vést k poškození zdraví pacienta nebo hůře k smrti pacienta. 

Proto jsem zařadila do teoretické části výčet nejdůležitějších zákonných norem, které se týkají 

nozokomiálních nákaz a hygieny rukou.  

 

2.5.1 Zákony týkající se ochrany zdraví    

� Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

V díle 3 Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení léčebně preventivní 

péče a ústavů sociální péče se v § 15 charakterizují nemocniční nákazy a  povinnosti osob 

provozující nestátní či státní zdravotnické zařízení  nebo ústavy sociální péče provádět 

hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. 

 § 16 vymezuje povinnosti při podezření na výskyt nemocniční nákazy, včetně nařízení 

neprodleně provést epidemiologická opatření k odhalení zdroje nákazy, způsobu jejího šíření, 

zamezení dalšího šíření, léčbu nakažených a  nákazy podezřelých osob. „ Osoba poskytující 

péči je dále povinna evidovat  každou nemocniční nákazu a na vyžádání poskytovat údaje o ní 

orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti, neprodleně hlásit orgánu 

ochrany veřejného zdraví podle místa činnosti hromadný výskyt nemocniční nákazy nebo 

nemocniční nákazu, která vede k těžkému poškození zdraví nebo k úmrtí.“ Za orgány ochrany 

veřejného zdraví se dle tohoto zákona považují Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické 

stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.108 

 

 

 

 

                                                           
108 Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Díl 3 
Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče. 
[online]. © 1996-2009 Nakladatelství Sagit [cit. 2009-05-11]. Dostupný z: 
 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00258&cd=76&typ=r 
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� Vyhláška č. 195/2005 Sb. ze dne 18. května 2005, kterou se upravují podmínky 

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz 

zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  

V této vyhlášce je popisovaná prevence nemocničních nákaz, která již přímo souvisí 

s hygienickou péčí o ruce zdravotnického personálu. Popisuje, že zdravotničtí pracovníci 

mohou k  vyšetřování a léčení přistoupit až po umytí rukou. „Dezinfekci rukou musí provést 

vždy po zdravotnických výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a 

použitým prádlem a vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování 

bariérového ošetřovacího režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz.“ Upravuje také 

nutnost používat k utírání rukou jednorázovými materiály, které musejí být ukryty v 

zásobnících. 

V dalším odstavci je popisována bariérová péče zejména na pracovištích neodkladné a 

intenzivní péče, individualizace pomůcek pro osobní hygienu pacientů, teploměry, mísy apod. 

U zdravotnických pracovníků zdůrazňuje vyhláška povinnost nošení čistých osobních 

ochranných prostředků, které jsou vyčleněné pouze pro konkrétní oddělení a  při práci na 

jiném pracovišti se používají ochranné prostředky tohoto pracoviště. Zakazuje nošení šperků, 

hodinek a umělých nehtů na rukou u zdravotnických pracovníků v operačních provozech a v 

lůžkových částech zdravotnických zařízení. 109 

 

2.5.2 Metodické pokyny 

� Metodický pokyn  - Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči ve Věstníku MZ ČR, 

částka 9, vydaného v září 2005. 

Cílem tohoto metodického pokynu je zdůraznit klíčová ustanovení předpisů a doporučit 

způsob jednotného postupu v zásadách osobní hygieny, v péči o ruce a jejich bezpečnou 

přípravu ke zdravotnickým úkonům v rámci ošetřovatelské a léčebné péče o pacienty při 

zachování bezpečnosti pro zaměstnance.110  Z tohoto metodického pokynu dále vychází 

standardy jednotlivých zdravotnických zařízení. 

  

                                                           
109 Vyhláška č. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péč. [online]. © 1996-2009 
Nakladatelství Sagit [cit. 2009-05-11]. Dostupný z: 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb05195&cd=76&typ=r 
110 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. [cit. 20-1-2009] Dostupný z: 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/362-vestnik-92005.html 
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� Metodické pokyny jednotlivých zdravotnických zařízení. 

Jedná se o směrnice, které jsou závazné pro všechny zaměstnance zdravotnického 

zařízení, které pokyn vydalo. Metodické pokyny stanovující hygienická pravidla se týkají 

zásad osobní hygieny a hygienické péče rukou zdravotnického personálu, dále vymezují 

dezinfekční řád, hlášení infekčních nemocí včetně NN, hygienická a protiepidemická opatření 

při výskytu methicilin rezistentního bakteriálního kmene Staphylococcus aureus aj.  

 

2.5.3 Akreditace a kvalita 

� Věstník MZ ČR č.9/1998 Sb., O akreditaci zdravotnických zařízení  

Obsahuje obecná pravidla činnosti akreditační komise, definuje Spojenou akreditační 

komisi a vymezuje akreditační standardy pro nemocnice. Akreditace znamená oficiální uznání 

způsobilosti vykonávat určitou činnost, případně tuto činnost provádět na zaručené úrovni. 

V případě zdravotnických zařízení to znamená poskytování bezpečnou zdravotní péči na 

nejvyšší možné úrovni kvality. Vychází ze standardů či metodických pokynů, jedná se tedy o 

určité dohodnuté profesní normy kvality. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby se vědělo co a jak  

dělat správným způsobem. Sledování výskytu nozokomiálních nákaz je jedním z indikátoru 

kvality poskytované zdravotní péče. V ČR vznikla v roce 1998 Spojená akreditační komise, 

která má za hlavní cíl trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí 

akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit. Patří sem 

mimo jiné standardy protiepidemických opatření, které ukládají nemocnicím povinnost 

rozvíjet a využívat koordinační proces k redukci rizik nozokomiálních infekcí pacientů i 

profesionálních nákaz personálu, monitorovat nozokomiální infekce a profesionální nákazy a 

podnikat opatření k prevenci a snižování rizik nozokomiálních infekcí a profesionálních 

nákaz.111, 112 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111  MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Věstník, částka č.9/2005. [on line]. [cit. 20-1-2009].  Dostupný 
z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/362-vestnik-92005.html 
112 SAK ČR [on line]. [cit. 13-4-2009]Dostupný z:  http://www.sakcr.cz/about.php 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

3.1. Cíle práce a hypotézy  

Empirická část diplomové práce je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz 

s ohledem na hygienickou péči o ruce zdravotnického personálu.   

 

3.1.1 Cíle práce  

Na základě studia teoretických podkladů k práci a zkušenostmi z praxe v intenzivní péči jsem 

stanovila tři výzkumné cíle. 

 

Cíl A: Vytipovat jednotlivá oddělení intenzivní péče, která budou zařazena do sledovaného 

vzorku. 

 

Cíl B: Zjistit a porovnat kvalitu provádění hygienické péče o ruce personálu před a po 

edukaci, která je zaměřená na problematiku hygienické péče rukou zdravotnického personálu. 

 

Cíl C: Definovat efekt této edukace. 

 

3.1.2 Hypotézy práce 

� Hypotéza č. 1 

Personál před edukací, která je zaměřená na problematiku hygienické péče rukou 

zdravotnického personálu, nedodržuje zásady správné hygienické péče o ruce v souladu se 

zavedenými metodickými postupy ve více jak 50 % případů. 

 

� Hypotéza č. 2 

Edukace zdravotnického personálu, která je zaměřená na problematiku hygienické péče 

rukou, má pozitivní vliv na dodržování zásad správné hygienické péče o ruce v souladu se 

zavedenými metodickými postupy.  
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� Hypotéza č. 3 

Personál po edukaci v prevenci nozokomiálních nákaz upřednostňuje před i po kontaktech či 

jiných aktivitách směřujících k pacientovi hygienickou dezinfekci rukou více než jiné postupy 

v hygienické péči o ruce.  

 

� Hypotéza č. 4 

Více jak polovina zdravotnického personálu má po edukaci, která je zaměřená na 

problematiku hygienické péče rukou tohoto personálu, dostatečné znalosti v prevenci NN 

prostřednictvím hygienické péče rukou v souladu se zavedenými metodickými postupy. 

 

� Hypotéza č. 5 

Kvalita provádění hygienické péče o ruce je ovlivněna časovým stresem více než jinými 

faktory.  

 

3.2 Metodika 

K realizaci empricikého šetření používám několik metod. Pro výzkum byla použita 

deduktivní metoda kvantitativního výzkumu, která vychází z poznaného teoretického základu 

a z ověřování stanovených hypotéz. Pro sběr dat jsem se rozhodla využít techniku skrytého 

pozorování doplněnou o dotazníkové šetření, které měly za cíl stanovené hypotézy potvrdit či 

vyvrátit.113 

 

3.2.1 Pozorování 

Na základě dat získaných technikou pozorování byla sestavena baterie sledovaných 

indikátorů, které odpovídaly stanoveným hypotézám č. 1 a č. 2 (viz. příloha č. 4). Pozorování 

bylo prováděno jednou osobou před edukací zdravotnického personálu a stejně s měsíčním 

odstupem po provedené edukaci, kterou zajistili  pracovníci z oddělení nemocniční hygieny. 

V závěru pozorování byly respondenti seznámeni s prováděným výzkumem.  

 

 

 
                                                           
113 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : Příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha : Karolinum, 
2008. 372 s. ISBN 978-80-246-0139-7. 
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3.2.2 Dotazník 

Anonymní dotazníkové šetření bylo zaměřené zejména na znalosti zdravotnického 

personálu v oblasti hygieny rukou, na jejich názory a postoje v provádění hygienické péči o 

ruce. Dotazník byl schválen vedoucí práce Mgr. Pavlou Povolnou a byl konzultován s MUDr. 

Janou Kohoutovou a Ladou Čiklovou z oddělení nemocniční hygieny ve FN v Olomouci (viz. 

příloha č. 2). Dotazník je rozdělen na dvě části. První část slouží k identifikaci a rozlišení 

základních proměnných jako je pohlaví, věk, dosažené vzdělání a délka praxe ve 

zdravotnictví. Druhá část dotazníku je zaměřena na znalosti zdravotnického personálu v 

oblasti hygienické péče o ruce a na subjektivní zhodnocení jimi  prováděné hygienické péče. 

Výsledky z dotazníkového šetření se vztahují k hypotézám č. 3, č. 4 a č. 5.  

 

3.2.3 Charakteristika zkoumaného souboru 

Pro výběr zkoumaného souboru byla zvolena ta pracoviště Fakultní nemocnice v 

Olomouci specializovaná na intenzivní péči, která budou souhlasit se skrytým pozorováním 

jejich zaměstnanců a u kterých doposud neproběhla edukace na hygienickou péči rukou  

organizovanou pracovníky oddělení nemocniční hygieny, a to jmenovitě Ladou Čikovou. 

Vybrána byla tato pracoviště: lůžková část Kliniky anesteziologie a resuscitace (dále jen 

KAR), jednotka intenzivní péče neurochirurgické kliniky (dále jen NCH JIP), jednotka 

intenzivní péče III. interní kliniky (dále jen III. INT JIP) a jednotka intenzivní péče 

ortopedické kliniky (dále jen ORT JIP). Počet zaměstnanců ve službách je na každém 

oddělení uzpůsoben dle charakteru a náročnosti práce a také odvisí od počtu lůžek pro 

pacienty. Na  KAR je největší počet zaměstnanců na denní směně: 1 staniční sestra, 7 sester, 3 

sanitáři a 4-5 lékařů na 10 lůžek. Pozorování probíhalo ve dvou dnech před edukací a ve dvou 

dnech po edukaci zdravotníků od 6 do12 hod. Na NCH JIP je v denní směně: 1 staniční sestra, 

5 sester, 1 ošetřovatelka a 2 lékaři na 9 lůžek. Pozorování probíhalo stejně jako na KAR. NA 

III. INT JIP je v denní směně: 1 staniční sestra, 3 sestry, 1 ošetřovatelka a 2 lékaři na 6 lůžek 

JIP a 6 lůžek intermediálního typu. Pozorování probíhalo ve třech dnech před edukací a ve 

třech dnech po edukaci zaměstnanců od 6,30 do 12,30 hod. Na ORT JIP je v denní směně: 1 

vrchní sestra, 2 sestry a 1 lékař na 6 lůžek. Zde pozorování probíhalo ve čtyřech dnech před 

edukací a ve čtyřech dnech po edukaci zaměstnanců od 6,30 do 12,30 hod. Edukace probíhala 
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ve třech termínech pro každé oddělení, aby bylo zajištěno prostřídání všech zaměstnanců. 

Všichni pozorovaní zdravotníci se účastnili edukačního semináře. 

Během jedné směny bylo jedním pozorovatelem pozorováno  3 – 5 zaměstnanců. Na 

každém pracovišti bylo celkem pozorováno 10 zaměstnanců před edukací a 10 zaměstnanců 

po edukaci. Počet dotazovaných zaměstnanců prostřednictvím anonymního dotazníku činil 70 

osob.   

 

3.2.4 Zpracování získaných dat z pozorování a z dotazníkového šetření  

Data získaná z pozorování a z dotazníkového šetření jsem zpracovala a uspořádala v 

tabulkovém procesoru Microsoft  Excel a následně jsem takto upravená data převedla do 

grafů pro přehlednější  znázornění výsledků. 

  
Výsledky jsou uváděné v hodnotách absolutních (ni) a relativních (%).  
 
 

3.3 Výsledky výzkumu 

3.3.1 Výsledky pozorování  

Při pozorování jsem se zaměřila na provádění technik či hygienických postupů u 

zdravotnického personálu před a po kontaktech či jiných aktivitách, které směřovaly 

k pacientovi ( např. příprava léků a aplikace intravenozních injekcí, příprava jídla, příprava 

pomůcek k převazu, úprava polohy pacienta apod.). Baterie sledovaných indikátorů je 

součástí přílohy č. 4. Mezi sledované hygienické postupy či techniky patří hygienická 

dezinfekce rukou - HDR, mechanické mytí rukou - MMR a kombinace těchto technik.  

Kritériem pro určení správného dodržování hygienické péče o ruce bylo použití techniky 

HDR před kontaktem s pacientem či před jinými aktivitami, které směřují k pacientovi. Po 

ukončení kontaktu s pacientem či jiných činnostech, které směřovaly k pacientovi, jsem za 

správné dodržení hygienických postupů považovala techniky HDR nebo MMR s následnou 

HDR a to v závislosti na prováděné činnosti a na biologickém znečištění pokožky rukou. 

Nezbytné je  zdůraznit, že na jednotlivých pracovištích se  počet odpozorovaných aktivit lišil 

podle charakteru a náplně práce zdravotníků a schopnosti pozorovatele. Metoda pozorování 

byla použita k ověření hypotéz  č.1 a  č.2  
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3.3.1.1 Výsledky k hypotéze č. 1  

Z grafu č. 1 je zřejmé, že z celkového počtu 256 (100 %) případů se v 225 případech 

(89 %) nepoužil žádný hygienický postup před přístupem k pacientovi a nejvýznamnější 

technika v prevenci NN HDR byla použita pouze ve 29 případech (11 %). Ostatní techniky 

MMR a MMR v kombinaci s HDR byly použity jen v 1 případu (0,39 %). Nejlepší výsledky 

byly vypozorovány na III. INT JIP, kde využili techniku HDR před přístupem ve 32,35 % 

případů. Nejhorší výsledky byly na ORT JIP, kde nevyužili žádnou z pozorovaných technik 

před přístupem k pacientovi. Příčinou tak velkého rozdílu může být charakter prováděné práce 

s menším výčtem rizikových faktorů NN. Na ORT JIP jsou v drtivé většině pacienti 

s nekomplikovaným perioperačním průběhem a s kompenzovanými přidruženými nemocemi 

nevyžadující vyšší stupeň intenzivní péče. Z pohledu sestry pracující na KAR si dovolím říci, 

že se jedná o obdobu ortopedického dospávacího pokoje. NCH JIP a KAR jsou jednotky, 

které se povahou prováděných činností velmi podobají, a proto jsou zde výsledky 

z pozorování velmi podobné. Použití technik před přístupem k pacientovi na KAR bylo v 8,7 

% případů a na NCH JIP v 4,69 % případů. 

 Graf. č. 2 znázorňuje použití technik po ukončení kontaktu s pacientem. Zde je již 

patrné téměř rovnoměrné zastoupení v používání technik k hygienické péči rukou. 

Z celkového počtu 256 (100 %) případů byla nejvíce zastoupena technika HDR v 72 (28 %) 

případech. MMR v 43 (17 %) případech a kombinace těchto technik byla využita v 52 (20 %) 

případech. V 89 (35 %) případech zdravotníci nepoužili hygienické postupy. 

Hypotéza č. 1, personál před edukací, která je zaměřená na problematiku hygienické 

péče rukou zdravotnického personálu, nedodržuje zásady správné hygienické péče o ruce v 

souladu se zavedenými metodickými postupy ve více jak 50 % případů. Tímto pozorováním 

se  hypotéza potvrdila.  
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Použití technik k hygienické péči rukou před kontakty či 
jinými aktivitami směřujícími k pacientovi 

před edukací

225; 89%

1; 0,39%1; 0,39%

29; 11%

bez technik s/bez rukavic MMR MMR s HDR HDR

 
 

Graf č. 1 Použití technik k hygienické péči rukou před kontakty či jinými aktivitami 

směřujícími k pacientovi před edukací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 Použití technik k hygienické péči rukou po kontaktech či jiných 

aktivitách směřujících k pacientovi. 

 

 

 

 

 

 

Použití technik k  hygienické péči rukou po kontaktech či 
jiných aktivitách směřujících k pacientovi

před edukací 

72; 28%
89; 35%

43; 17%
52; 20%

HDR MMR s HDR MMR bez technik s/bez rukavic
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3.3.1.3 Výsledky k hypotéze č. 2  

Po edukaci jsem předpokládala výrazné zlepšení v provádění hygienických postupů 

v péči o ruce již před přístupem zdravotníků k pacientovi.Výsledky znázorňuje graf č. 3. Po 

měsíčním časovém odstupu od edukace jsou výsledky z pozorování následující: z celkového 

počtu 264 (100 %) případů byla HDR provedena opět jen v nízkém počtu 31 (11,74 %) 

případů. Tudíž zdravotníci stále nedodržují zásady správné hygieny. MMR v kombinaci 

s HDR byla provedena ve 2 případech (0,76 %). V počtu 231 případů (87,50 %) zdravotníci 

nepoužili žádné techniky ochraňující pacienta před přenosem NN. 

Graf č. 4 znázorňuje  použití technik k hygienické péči  zdravotníky ve 189 (72 %) 

případech po ukončení kontaktu či jiných aktivit  a to z celkového počtu 264 (100 %) případů. 

HDR byla provedena ve 102 (39 %) případech, i když došlo  MMR ve 41 (16 %) případech a 

MMR v kombinaci s HDR ve 46 (17 %) případech. V 75 (28 %) případech nebyla použita 

hygienická technika po kontaktech či jiných aktivitách s pacientem. 

V porovnání s předchozími grafy č. 1 a č. 2 je patrné, že k nejvýraznějšímu zlepšení v  

dodržování zásad správné hygieny po edukaci došlo pouze v oblasti hygieny rukou po 

vykonaných činnostech či kontaktech s pacientem a to především ve využití HDR o 11% 

případů. Jelikož toto procento úspěšnosti není významné, mohu usuzovat, že zlepšení mohly 

ovlivnit kromě edukace ještě další faktory. Zejména různorodost prováděné činnosti během 

pozorování nebo mohla být pozorována jiná skupina více erudovaných sester apod.  

Hypotéza č. 2, edukace zdravotnického personálu, která je zaměřená na problematiku 

hygienické péče rukou, má pozitivní vliv na dodržování zásad správné hygienické péče o ruce 

v souladu se zavedenými metodickými postupy. Hypotéza se tímto potvrdila, ale zlepšení 

v dodržování zásad  správné hygieny je velmi malé. 
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Použití technik k hygienické péči rukou před kontakty či 
jinými aktivitami směřujícími k pacientovi

po edukaci

231; 87,50%

31; 11,74%
0; 0,00%2; 0,76%

bez technik s/bez rukavic MMR MMR s HDR HDR

 

Graf č. 3 Použití technik k hygienické péči rukou před kontakty či jinými aktivitami 

směřujícími k pacientovi po edukaci. 
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Graf č. 4 Použití technik k hygienické péči rukou po kontaktech či jiných aktivitách 

směřujících k pacientovi po edukaci 
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3.3.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Metoda dotazníkového šetření byla použita k ověření hypotéz č.3, č.4 a č.5. Celkový 

počet respondentů zařazených do výzkumného souboru činil 70 (100 %) zdravotníků. 

Zastoupení respondentů podle pohlaví na odděleních uvádí graf č. 5. Jednalo se celkem o  57 

(81,43 %) žen a 13 (18,58 %) mužů.  Na grafu č. 6 je znázorněno zastoupení zdravotníků 

podle věku. Skupinu tvořili převážně zdravotníci ve věku 30-35 let v počtu 24 (34,29 %) 

osob, dále 18 (25,80 %) osob ve věku 24-29 let, 15 (21,43 %) osob ve věku více jak 40-ti let, 

9 (12,86 %) osob ve věku 36-40 let. Poslední skupinu tvoří osoby ve věku 19-23 v počtu 6-ti 

(8,57 %) osob. Graf č. 7 znázorňuje zastoupení respondentů podle délky odpracovaných roků 

ve zdravotnické praxi. Více jak polovina 36 (51,43 %) zdravotníků ze skupiny dotazovaných 

má více než 10 let praxe ve zdravotnictví. Téměř čtvrtina 17 (24,29 %) zdravotníků má 5-10 

let praxe, 8 (11,43 %) zdravotníků je v praxi krátce 1-3 roky, 5 (7,14 %) zdravotníků je 

v praxi měně jak 1 rok a 4 (5,71 %) zdravotníci mají 3-5 let praxe ve zdravotnictví. Nejvyšší 

dosažené vzdělání této skupiny uvádí graf č. 8 a graf č. 9 uvádí počet respondentů se 

specializací. Víc jak polovina 40 (57,14 %) dotazovaných respondentů má převážně 

středoškolské vzdělání. Z těchto středoškolsky vzdělaných sester jich nemá odbornou 

specializaci v intenzivní péči 26 (65 %) a přesně polovina z nich (50 %) je v praxi déle než 10 

let. 15 (21,43 %) sester má vyšší odborné vzdělání a 10 (66,67 %) z nich nemá specializaci, 

z toho je 7 (70 %) sester v praxi méně než 3 roky. Vysokoškolsky vzdělané jsou 4 (5,71 %) 

sestry a polovina z nich (50 %) má specializaci v intenzivní péči. Lékaři jsou v této skupině 

zastoupeni v nízkém počtu 11 (15,71 %) a více jak polovina 6 (54,55 %) lékařů má 

specializační atestační stupeň II. se zaměřením na intenzivní či resuscitační péči. Nejvíce osob 

se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči je na KAR v počtu 12-ti osob (60 %) a  

naproti tomu na ORT JIP z dotazovaných zdravotníků nemá nikdo specializovanou 

způsobilost v intenzivní péči. Zde je pro vysvětlení nezbytné dodat, že ORT JIP je jednotka 

s nižším stupněm intenzivní péče o pacienta. III. INT JIP a NCH JIP jsou jednotky s vyšším 

stupněm intenzivní péče o pacienta a naopak KAR je jednotkou resuscitační péče, což by 

mohlo vysvětlovat zastoupení dotazovaných zdravotníků se specializací v intenzivní péči na 

jednotlivých JIP. 
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Otázka č. 1 Jste žena/muž?  

NCH JIP

20; 
100,00%

0; 0,00%

muž
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Graf. č. 5 
 
 
Otázka č. 2 Jaký je Váš věk? 

NCH JIP

2; 10%

7; 35%

10; 50%

1; 5%
0; 0%

19-23

 24-29

30-35

36-40

 více

III.INT JIP

5; 25%

4; 20%

4; 20% 0; 0%
7; 35%

19-23
 24-29
30-35
36-40
 více

 
ORT JIP

0; 0%

3; 30% 2; 20%

3; 30%2; 20%

19-23
 24-29

30-35
36-40
 více

KAR

4; 20%

1; 5% 5; 25%

7; 35%3; 15%

19-23

 24-29

30-35

36-40

 více
 

Graf č. 6  
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Otázka č. 3 Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 

NCH JIP
2; 10%
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Graf č. 7 

 

Otázka č. 4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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Graf č. 8 
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Otázka č. 5 Máte specializovanou způsobilost v intenzivní péči tzv. „specializaci“? 
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3.3.2.1 Výsledky k hypotéze č. 3 

Na grafu č. 10 jsou zobrazeny hygienické techniky, které zdravotníci upřednostňují 

před kontakty či jinými aktivitami směřujícími k pacientovi. Z celkového počtu 70 (100 %) 

dotazovaných zdravotníků jich 36 (51,43 %) dává přednost kombinaci technik MMR s HDR. 

31 (44,29 %) zdravotníků dává přednost HDR, 2 (2,86 %) zdravotníci by použili MMR a 1 

(1,43 %) zdravotník by použil pouze rukavice. Při rozdělení na jednotlivá oddělení jsem došla 

k závěru, že na KAR a NCH JIP se výsledky v používání této kombinace technik téměř 

shodují. Na KAR dává kombinaci MMR s HDR přednost až 16 (80 %) osob a na NCH JIP 14 

(70 %) osob. Zrovna tak na ORT JIP a III. INT JIP je určitá podobnost ve využívání 

hygienických postupů. Na těchto jednotkách by zdravotníci nejvíce využili techniku HDR. Na 

ORT JIP jde o 7 (70 %) osob a na III. INT JIP o 16 (80 %) osob.  

Na grafu č. 11 je obdobné zobrazení jako na grafu č. 10 s rozdílem, že se jedná o 

hygienické techniky, které zdravotníci upřednostňují po kontaktech či jiných aktivitách 

směřujících k pacientovi. Z celkového počtu 70 (100 %) zdravotníků jich 40 (57,14 %) dává 

opět přednost kombinaci obou technik MMR s HDR. Zatímco technice HDR dává přednost 

pouhých 18 (25,71 %) zdravotníků a MMR by použilo 5 (7,14 %) zdravotníků.     

� Hypotéza č. 3, personál po edukaci v prevenci nozokomiálních nákaz upřednostňuje  

před i po kontaktech či jiných aktivitách směřujících k pacientovi hygienickou dezinfekci 

rukou více než jiné postupy v hygienické péči o ruce, se nepotvrdila, neboť většina 

zdravotníků by použila kombinaci technik MMR s HDR.  
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Otázka č. 6 Jaké hygienické péči o ruce dáváte přednost před ošetřovatelskými či 

diagnosticko-terapeutickými aktivitami? 

NCH JIP

0; 0%3; 15%

16; 80%

1; 5%

Použití MMR
Použití HDR
Použití MMR i HDR
Pouze použití rukavic
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0; 0%
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Použití HDR
Použití MMR i HDR
Pouze použití rukavic
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7; 70%
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Použití HDR
Použití MMR i HDR
Pouze použití rukavic

KAR 

1; 5%

5; 25%

14; 70%

0; 0%
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Použití HDR
Použití MMR i HDR
Pouze použití rukavic

 

Graf č. 10 

 

Otázka č. 7 Jaké hygienické péči o ruce dáváte přednost po ošetřovatelských či 

diagnosticko-terapeutických aktivitách? 

NCH JIP
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Použití HDR
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Graf č. 11 
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3.3.2.2 Výsledky k hypotéze č. 4 

Co si zdravotníci myslí o účinnosti technik MMR a HDR v odstranění 

choroboplodných zárodků z pokožky rukou ukazuje graf. č 12. 65 (92,86 %) zdravotníků 

odpovědělo, že se jedná o HDR. 3 (4,29 %) zdravotníci zvolili techniku MMR a 2 (2,86 %) 

neví, která z těchto technik je nejúčinnější v odstranění choroboplodných zárodků z pokožky 

rukou. Přesto, že většina zdravotníků zvolila HDR, tak z předchozího grafu je zřejmé, že 36 

(51, 43 %) zdravotníků by zvolilo zbytečně pokožku zatěžující kombinaci technik MMR s 

HDR před kontakty či jinými aktivitami směřujícími k pacientovi. 

Graf č. 13 jsou znázorněny odpovědi zdravotníků na otázku: Které přípravky v 

hygienické péči o ruce poškozují Vaši pokožku – ragády, pálení? Ragády a s nimi spojené 

pocity pálení mohou zdravotníky ovlivňovat ve výběru nesprávné techniky k hygieně rukou, 

proto jsem se zajímala o názor zdravotníků  na techniky, které jim mohou při hygieně rukou 

poškozovat pokožku a způsobovat tak pocit pálení. U většiny zdravotníků 36 (51,43 %) 

převládá pocit, že za ragády a pocit pálení může HDR. 18 (25,71 %) jich zastává názor, že 

poškození způsobuje MMR a 16 (22,86 %) zdravotníků neví, neboť nemívá poškozenou 

pokožku rukou.  

Graf č. 14 znázorňuje odpovědi zdravotníků na to jak správně provádí HDR. Po 

edukaci o správné hygieně rukou a při téměř každodenním používáním  alkoholových 

dezinfekčních přípravků jsem předpokládala, že většina zdravotníků bude znát správný postup 

HDR. Většina tj. 45 (64,28 %) zdravotníků tento postup zná. 9 (12,86 %) zdravotníků by 

HDR provádělo déle než 60 sekund. Překvapivě dvě stejně velké skupiny o 8 (11,43 %) 

zdravotnících by snižovali účinnost nanesením na vlhké ruce nebo by zkrátili dobu expozice 

HDR tím, že by ji dostatečně nevetřeli do kůže. 

Graf č. 15 zobrazuje názory zdravotníku na otázku zda je možné důsledným a 

správným dodržováním hygienické péče o ruce zdravotnického personálu snížit výskyt NN na 

jejich oddělení. Většina tj. 66 (94,29 %) zdravotníků odpověděla, že důsledným a správným 

dodržováním hygienické péče o ruce je možné snížit výskyt NN na jejich oddělení. 2 (2,86 %) 

zdravotníci jsou přesvědčeni o nemožnosti snížení výskytu NN pomocí dodržováním správné 

hygieny rukou a 2 (2,86 %) neví, zda je možné tímto způsobem snížit výskyt NN. 

Hypotéza č. 4, více jak polovina zdravotnického personálu má po edukaci, která je 

zaměřená na problematiku hygienické péče rukou tohoto personálu, dostatečné znalosti v 

prevenci NN prostřednictvím hygienické péče rukou v souladu se zavedenými metodickými 

postupy., se potvrdila. 
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Otázka č. 8 Která technika v hygienické péči o ruce je podle Vás nejúčinnější v 

odstranění choroboplodných zárodků z pokožky Vašich rukou? 
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17; 85%
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c
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1; 5% 0; 0%
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Graf č. 12 

 

Otázka č. 9 Které přípravky v hygienické péči o ruce poškozují Vaši pokožku – ragády, 

pálení? 

NCH JIP

4; 20%
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13; 65%

Mýdlo s teplou vodou 
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Nevím, nemívám poškozenou pokožku rukou

 

Graf č. 13 
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Otázka č. 10 Jak provádíte hygienickou dezinfekci rukou s přípravky dle vašeho 

desinfekčního programu FNOL? 

NCH JIP

2; 10%

3; 15% 12; 60%

3; 15%

 Do v lhkých rukou po dobu 30 s v tíráte do zaschnutí alkohol.
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Do suchých rukou po dobu 60-90 s v tíráte do zaschnutí alkohol.
dezinf . příprav ek
 Do suchých rukou po dobu 30 s v tíráte do zaschnutí alkohol.
dezinf . příprav ek
Do suchých rukou po dobu 30-60 s v tíráte bez zaschnutí alkohol.
dezinf . příprav ek
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0; 0%

 Do v lhkých rukou po dobu 30 s v tíráte do zaschnutí alkohol.
dezinf . příprav ek
Do suchých rukou po dobu 60-90 s v tíráte do zaschnutí alkohol.
dezinf . příprav ek
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Do suchých rukou po dobu 30-60 s v tíráte bez zaschnutí dezinf .
příprav ek
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 Do v lhkých rukou po dobu 30 s v tíráte do zaschnutí dezinf .
příprav ek
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Do suchých rukou po dobu 30-60 s v tíráte bez zaschnutí dezinf .
příprav ek

 

Graf č. 14 
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Otázka č. 11 Myslíte si, že důsledným a správným dodržováním hygienické péče o ruce 

zdravotnického personálu se může snížit výskyt nemocničních nákaz na Vašem 

oddělení? 

NCH JIP

18; 90%
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0; 0%

Ano
 Ne 
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III.INT JIP

18; 90%
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Graf č. 15 
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3.3.2.3 Výsledky k hypotéze č. 5 

Co zdravotníky nejvíce ovlivňuje při provádění kvalitní hygienické péče o ruce je 

znázorněno v grafu č. 16. Více jak polovina 42 (60 %) zdravotníků je přesvědčena, že je nic 

neovlivní v provádění kvalitní hygienické péče o ruce a  provádí ji za všech okolností. 

Časovou tíseň uvedlo 23 (32,86 %) zdravotníků. 3 (4,29 %) zdravotníky ovlivňuje počet 

pacientů. Pouze 1 (1,43 %) zdravotník je ovlivněn denní směnou a 1 (1,43 %) zdravotník si 

myslí, že hygienická péče o ruce není nejdůležitější faktor v péči o pacienty. 

Hypotéza č. 5 kvalita provádění hygienické péče o ruce je ovlivněna časovým stresem více 

než jinými faktory, se tímto nepotvrdila. 

 

Otázka č. 12 Provádění kvalitní hygienické péče o ruce podle Vás nejvíce negativně 

ovlivňuje 
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Jiné
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Prov ádíte ji za v šech okolností
Hy g. péče o ruce není nejdůlež. f aktor v  péči o pac.
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Náročnost v ýkonu
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Graf č. 16 
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4. DISKUZE 
 
 

V diplomové práci se zabývám problematikou prevence nozokomiálních nákaz na 

pracovištích intenzivní péče s ohledem na hygienickou péči o ruce zdravotnického personálu, 

neboť jak napsala epidemioložka H. Šrámové: „Ruce zdravotníka kontaminované nemocniční 

mikroflórou patří k nejrozšířenějšímu a nejrizikovějšímu způsobu přenosu NN.“114  Vědecké 

práce týkající se problematiky dodržování směrnic a předpisů zdravotníky v oblasti hygieny 

rukou se shodují v závěru, že pouze dlouhotrvající edukační program vede ke změnám 

postojů a ke zlepšení vlastního výkonu hygieny rukou. Cestou k  dosažení těchto změn je  

využívání edukačních programů. Svým charakterem pak musí být edukační programy 

adresné, výstupy z nich musí být dostupné nejlépe ve formě směrnic tzv. „guidelines“ a tím  

zůstávat v povědomí zdravotníků.115 Proto jsem se ve výzkumu zaměřila na porovnání 

hygienické péče rukou před a po edukaci zdravotnického personálu. Za hlavní cíl jsem si 

kladla vypozorovat efekt provedené edukace. Edukaci zaměřenou na význam a správné 

provádění hygienické péče rukou provedly kolegyně z oddělení nemocniční hygieny. 

Během studia literatury zabývající se prevencí NN a během zpracovávání empirické části 

diplomové práce jsem zjistila, že tato problematika je více než zajímavá a skýtá spoustu 

dalších možností pro výběr témat k výzkumnému šetření. Jistě by bylo přínosné doporučit  

výzkum  se zaměřením na sledování výskytu NN před a po edukaci zdravotnického personálu. 

Dále pak rozpracovaní pozorování se zaměřením na rizikové skupiny zdravotnického 

personálu z hlediska přenosu NN, např. na sanitáře a lékaře. Dalším námětem může být 

ozřejmení, zda dnešní studijní programy zahrnují nejen teorii NN, ale zda také obsahují i 

informaci o správné indikaci a nácvik v provádění hygieny rukou. V neposlední řadě  je 

možné zkoumat kdo, jak často a jakým způsobem provádí sledování a kontrolu NN na 

jednotlivých odděleních, protože faktor kontroly se ukazuje jako velmi významný, pokud se 

týká úspěchu a dodržování jakýchkoliv a kdekoliv nově nastavených pravidel. Při sledování 

kvality hygienické péče a sledování výskytu NN jistě hraje velkou roli i ustavení a zřízení 

funkce epidemiologické sestry na jednotlivých pracovištích.  

 

 

 

                                                           
114 ŠRÁMOVÁ, Helena, et al. Nozokomiální nákazy II. Olomouc: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2. 
str. 34 
115 PITTET, Didier. Hand hygiene improved standards and practice for hospital care. [on line] [cit. 2009-04-11] 
dostupný z: http://birdflubook.com/resources/Pittet327.pdf 
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   4.1 Ověření hypotéz  

 
 
� Hypotéza č. 1  

Personál před edukací, která je zaměřená na problematiku hygienické péče rukou 

zdravotnického personálu, nedodržuje zásady správné hygienické péče o ruce v souladu 

se zavedenými metodickými postupy ve více jak 50 % případů.  

Z pozorování, které jsem prováděla na jednotkách intenzivní péče, se hypotéza 

potvrdila. Taktéž ve směrnicích SZO se uvádí, že průměrná ochota ke spolupráci 

zdravotnických pracovníků k hygieně rukou je nižší než 50 %. 116 Z pozorování jsem zjistila, 

že z 256 (100 %) případů se v 225 případech (89 %) nepoužil hygienický postup před 

přístupem k pacientovi. Technika HDR byla použita pouze ve 29 případech (11 %) a ostatní 

techniky byly použity v zanedbatelném procentu případů. V případech, kdy nebyla použita 

žádná technika, byly nejčastěji použity rukavice které, jak popsal v článku v časopise Sestra J. 

Hora,: „… nepředstavují alternativu dezinfekce rukou. Kochův institut doporučuje jejich 

použití pokaždé při skutečném nebo předpokládaném kontaktu s původcem infekce, zejména 

při očekávaném silnějším znečištění tělesnými výměšky, sekrety a exkrementy. Po skončení 

činnosti a po odložení rukavic je následně prováděna vždycky ještě hygienická dezinfekce 

rukou.“117  Taktéž držitel ocenění evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních 

nemocí (ESCMID) a jeden z autorů směrnic SZO na hygienu rukou ve zdravotnictví profesor 

D. Pittet uvádí že, […I nesprávné použití rukavic může představovat překážku v dodržování 

hygieny rukou. Chybné sejmutí rukavic po kontaktech s pacientem nebo mezi infekční a 

neinfekční částí těla téhož pacienta při péči o něj se považuje taktéž za nedodržení 

doporučených zásad hygieny rukou…]. 118 Dále jsem sledovala používání hygienických 

postupů v péči o ruce až po ukončení kontaktu s pacientem či jiných činností směřujících 

k pacientovi. Technika HDR byla použita z celkového počtu 256 (100 %) případů v 72 (28 %) 

případech. Z ostatních technik bylo provedeno MMR ve 43 (17 %) případech a kombinace 

těchto technik MMR s HDR v 52 (20 %) případech. V 89 (35 %) případech nebyl použit 

hygienický postup v péči o ruce. Zaujaly mě výsledky výzkumu z pozorování, který prováděla 

vrchní sestra anesteziologicko resuscitační kliniky ve FNsP v Ostravě D. Streitová, kde se 

                                                           
116 PITTET, Didier. Improving adherence to hand hygiene practice: A multidisciplinary Aproach. [on line]. 
[2009-04-13]. Dostupný z: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol7no2/pittet.htm 
117 HORA, Josef.  Hygienická dezinfekce rukou – standard zajišťuje bezpečí. Sestra. Praha: 2004. roč. 14, č. 2, 
s.18-19. ISSN 1210-0404 
118 PITTET, Didier. Improving adherence to hand hygiene practice: A multidisciplinary Aproach. [on line]. 
[2009-04-13]. Dostupný z: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol7no2/pittet.htm 
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taktéž zaměřila na pozorování v provádění HDR zdravotníky před a po konkrétních 

činnostech. Z výsledků je zajímavé např:, že  „Sestry manipulující s biologickým materiálem 

provádí HDR v 36,1 % před výkonem a v 53,33 % po výkonu“, „…u polohování pacientů, 

pouze v 32,40 % byla HDR prováděna před úkonem a téměř v 73 % po výkonu, dále u toalety 

nemocných a toalety dýchacích cest, kde byla vždy prováděna ve větším množství po 

výkonu….“ 119 

Z těchto výsledků je možné usoudit, proč zdravotníci nedodržují doporučené postupy 

v hygieně rukou. Jako hlavní aspekt se jeví nízká úroveň znalostí potenciálního rizika přenosu 

mikroorganismů na pacienta při použití nesterilních ochranných rukavic. Naopak byla 

vysledována vyšší ochota provádět hygienu rukou až po skončení činností s pacientem, což 

svědčí o snaze snižovat  potenciální riziko přenosu infekce z pacienta na zdravotníka.  

 

 

� Hypotéza č. 2 

Edukace zdravotnického personálu, která je zaměřená na problematiku hygienické péče 

rukou, má pozitivní vliv na dodržování zásad správné hygienické péče o ruce v souladu 

se zavedenými metodickými postupy.  

Cílem bylo zjistit, zda edukace bude mít pozitivní vliv na zlepšení hygieny rukou 

zdravotníků. Po vyhodnocení výsledků jsem došla k závěru, že se hypotéza potvrdila, ale 

zlepšení v dodržování zásad správné hygieny je zanedbatelné. Z celkového počtu 264 (100 %) 

případů byla HDR provedena zdravotníky před kontaktem či před jinými aktivitami 

směřujícími k pacientovi v nízkém 31 (11,74 %) počtu případů. Zarážející je, že z 231 (87,50 

%) případů se opět nepoužila doporučená technika hygieny rukou, což mě opět utvrzuje 

v závěru, že zdravotníci mají nedostatečné znalosti o dopadech NN nebo si nepřipouštějí fakt 

potencionálního rizika přenosu NN na pacienta. Edukace nebyla příliš účinná. K zlepšení 

došlo pouze v oblasti hygieny rukou po vykonaných činnostech či kontaktech s pacientem a to 

především v HDR, která byla provedena ve 102 (39 %) případech. V 75 (28 %) případech 

hygienický postup v péči o ruce nebyl použit vůbec. Jelikož toto procento úspěšnosti není 

významné (zlepšení použití HDR vzrostlo o 11 % případů) mohu usuzovat, že zlepšení mohly 

ovlivnit kromě edukace ještě další faktory, zejména různorodost prováděné činnosti během 

pozorování nebo mohla být pozorována jiná skupina více erudovaných sester apod. Pro 

srovnání uvádím závěry práce, která se taktéž zabývala dodržováním zásad hygieny rukou u 

                                                           
119 STREITOVÁ D., et al., Sepse z pohledu sestry a její podíl na prevenci. Sestra: Dezinfekce a sterilizace. 
Praha. 2008. roč. 18, č.10,  s. 15-17. ISSN  1210-0404   
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studentů připravujících se na zdravotnické povolání. Autoři práce S. Kelčíková, Š. Straka a R. 

Maďar z JLF UK v Martině uvádí, že „ …studenti prokazují ani ne minimální kritéria ve 

vědomostech o technice umývání/dezinfekce rukou, projeví se to nesprávnými zručnostmi 

v dané proceduře.“120 Tyto závěry také poukazují na nedostatečnou efektivitu vzdělávacích 

programů už v pregraduální přípravě zdravotníků. V pracovním procesu je pak snahou 

managementu ovlivňovat návyky z pregraduální přípravy formou edukace s cílem odstranit 

tak negativní vzor pro nově příchozí zdravotnické pracovníky. O aspektech majících přímý 

vliv na kvalitu edukačních programů pojednává profesorka epidemiologie a členka národního 

centra pro infekční nemoci při CDC E. Larson, která uvádí, že „Ochota umývat si ruce je 

spojena s kognitivními faktory (postoje, názory, přesvědčení) jak studentů, tak i 

zdravotníků.121 

Mé pozorování taktéž prokázalo, že edukace zdravotníků nevedla k očekávanému cíli 

resp. pozitivní vliv edukace na změnu přístupu zdravotníků k dodržování hygienických zásad 

byl zanedbatelný Příčiny lze hledat v obsahové nedostatečnosti edukace z  hlediska její 

schopnosti ovlivnit právě kognitivní aspekty. Přitom ovlivnění kognitivních faktorů je velmi 

obtížné. Společným jmenovatelem úspěšné změny  těchto faktorů, tj. postojů, názorů, 

přesvědčení, je motivace. Domnívám se, že edukace s  ambicí pozitivně ovlivnit postoje, 

v našem případě dodržování hygienických zásad, musí vytvářet motivaci. Motivace je pak 

hnacím motorem celého procesu změny. Jsem přesvědčena, že motivační prvky lze mimo jiné 

nalézt prostřednictvím sledování výskytu NN na oddělení  se současnou možností aktivně se 

podílet na jejich prevenci. K tomu je zapotřebí, aby každý člen zdravotnického týmu měl 

jednoduše dostupné informace o výskytu NN u jednotlivých pacientů toho času 

hospitalizovaných na oddělení. Informace by mohly být zobrazovány na nástěnce, na které by 

ke každému pacientovi byl přiřazen původce NN pacienta a zároveň uvedena pravděpodobná 

cesta přenosu. Tímto způsobem by byla připomínána důležitost prevence a tím i možnost 

ovlivnění výskytu NN. Výsledky výskytu NN by se v opakovaných časových intervalech 

projednávaly na informačních schůzkách zdravotnického personálu.  

Další možnou příčinu, proč edukace vedla k zanedbatelnému procentu ve změně 

přístupu zdravotníků, je možné spatřovat v nedostatečném sledování výskytu NN a 

v nedostatečné kontrole zdravotníků provádějících preventivní opatření přenosu NN, jak je 

uvedeno v závěrech studie SENIC, kterou vypracovala CDC […sledováním a  kontrolou je 

                                                           
120 KELČÍKOVÁ, Simona, STRAKA, Štefan, MAĎAR, Rastislav. Hygiena rúk – významný faktor prevencie 
exogénnych nozokomiálných nákaz. Nozokomiálne nákazy. Zvolen: 2008. roč. 7, č.1, s. 1-15. ISSN 1336-3859. 
121 LARSON, EL., Brayn ,JL., ADLER, LM., BLANE C. Amultifaceted approach to changing handwashing 
behavior. [on line].1997[cit. 2009-07-04]. Dostupný z:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9057937 
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možné snížit výskyt NN o 32 %. Pokud se ve zdravotnickém zařízení neprovádí žádná 

opatření ve sledování a kontrole NN dojde k jejich nárůstu až o 18 %...]122  

 

 

� Hypotéza č. 3 

Personál po edukaci v prevenci nozokomiálních nákaz upřednostňuje před i po 

kontaktech či jiných aktivitách směřujících k pacientovi hygienickou dezinfekci rukou 

více než jiné postupy v hygienické péči o ruce.  

Z odpovědí zdravotníků vyplynulo, že před činnostmi by 51,43 % z celkového počtu 

oslovených zdravotníků zvolilo možnost kombinace MMR s HDR a 44,29 % zdravotníků by 

dalo přednost HDR. Pouze 2,86 % zdravotníků by zvolilo MMR. Hypotéza se tímto 

nepotvrdila. Po činnostech byla opět nejvíce využívána možnost kombinace technik MMR 

s HDR, a to 57,14 % zdravotníky. Techniku HDR by využilo pouhých 25,71 % zdravotníků a 

techniku MMR 7,14 % zdravotníků.  

 Při rozdělení na jednotlivá oddělení jsem došla k závěru, že na KAR a NCH JIP se 

výsledky v používání této kombinace technik téměř shodují. Na KAR dává těmto technikám 

přednost 80 % osob a na NCH JIP 70 % osob. Zrovna tak na ORT JIP a III. INT JIP je určitá 

podobnost ve využívání hygienických postupů. Na těchto jednotkách by zdravotníci nejvíce 

využili techniku HDR, čímž volili správný postup. Na ORT JIP jde o 70 % osob a na III. INT 

JIP o 80 % osob. Vysvětlení pro tento rozdíl v názorech na používání hygienických postupů 

na jednotkách KAR/NCH JIP a ORT JIP/III. INT JIP můžeme spatřovat v charakteru a 

náročnosti práce. KAR a NCH JIP jsou jednotky s resuscitačním či vyšším stupněm intenzivní 

péče, kde se provádějí složitější a specializovanější výkony. Zdravotníci se zde mohou  

považovat za nezastupitelné a výjimečné, neboť právě oni obsluhují složitou zdravotnickou 

techniku, právě oni provádějí specializované odborné výkony, a tak mnohdy získávají pocit, 

že při záchraně lidského života se prevence přenosu NN stává  nepodstatnou. Jednoznačně je 

možné říci, že potřeba rychlého rozhodování a okamžitého ošetřovatelského či lékařského 

zásahu v intenzivní péči neumožňuje používání kombinované techniky MMR s HDR. 

Používání samotné HDR je považováno za nejvhodnější, neboť umožňuje rychlou a snadnou 

aplikaci v bezprostřední blízkosti pacienta a taktéž se vyznačuje vyšší šetrností k pokožce 

rukou. 

                                                           
122 BOYCE, John M., PITTET, Didier. Guideline for hand hygiene in haelh-care settings. MMWR : Morbidity 
and mortality weekly report [online]. 2002, vol. 51, no. RR 16 [cit. 2009-05-12], s. 1-56. Dostupný z:  
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 O významnosti a určité nepodkročitelnosti dodržování zásad HDR svědčí i ošetření 

této oblasti prevence šíření NN předpisy a nařízeními. Autoři S. Kelčíková, Ž. Fetisová, K. 

Adamicová uvádí, že „Zdravotnický pracovník nemůže zapomínat na to, že rozhodnutí, či má 

a nebo nemá resp. volba správného způsobu hygieny rukou či dezinfekce není osobní, ale je 

dané předpisy.“123  Příkladem předpisu, který ukládá zdravotníkům použití HDR je Vyhláška 

č. 195/2005 Sb., ve které se uvádí, že: „Dezinfekci rukou musí provést vždy po zdravotnických 

výkonech u fyzických osob, po manipulaci s biologickým materiálem a použitým prádlem a 

vždy před každým parenterálním výkonem a vždy při uplatňování bariérového ošetřovacího 

režimu k zabránění vzniku nemocničních nákaz.“ 124 

Při pozorování jsem se mnohokrát setkala se zbytečnou kombinací MMR/HDR (zatěžuje a 

poškozuje pokožku - viz. citace výše). Domnívám se, že existence tohoto jevu má 

behaviorální a kognitivní kořeny. Totiž již v ranném věku  je dítěti vštěpován stereotyp, jako 

základ správné hygieny rukou, a to jejich mechanické umývání. V lidech je tak „zakódován“ 

lepší pocit bezpečí a větší důkladnosti při umývání rukou. Tento kognitivní faktor se 

komplikovaně eliminuje, nicméně v edukacích je nutno zdůrazňovat fakt,  že MMR je 

definováno pro použití jen při viditelném znečištění. Po edukaci nedošlo ke změně postojů, 

návyků a ani se neprojevila snaha nabýt nových znalosti v této problematice. 

 

 

� Hypotéza č. 4  

Více jak polovina zdravotnického personálu má po edukaci, která je zaměřená na 

problematiku hygienické péče rukou tohoto personálu, dostatečné znalosti v prevenci 

NN prostřednictvím hygienické péče rukou v souladu se zavedenými metodickými 

postupy. 

Na otázku, co si zdravotníci myslí o účinnosti technik MMR a HDR v odstranění 

choroboplodných zárodků z pokožky rukou, tedy která z technik vykazuje vyšší účinnost, 

odpovědělo 92,86 % zdravotníků, že se jedná o HDR. 94,29 % zdravotníků odpovědělo na 

otázku, že důsledným a správným dodržováním hygienické péče o ruce je možné snížit výskyt 

NN na jejich oddělení. Přesto je alarmující, že  po edukaci  zaměřené na tuto problematiku se 

najdou tací zdravotníci 2,86 %, jež jsou přesvědčeni o nemožnosti ovlivnění výskytu NN 

                                                           
123 KELČÍKOVÁ, S., FETISOVOVÁ, Ž., ADAMICOVÁ, K. Vplyv hygieny rúk u zdravotníkov na stav kože . 
Nozokomiálne nákazy. Zvolen: 2008, roč. 7, č. 1, s. 23-31. ISSN 1336-3859  
124 Vyhláška č. 195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péč. [online]. © 1996-2009 
Nakladatelství Sagit [cit. 2009-05-11]. Dostupný z: 
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pomocí hygienické péče o ruce anebo neví 2,86 %, zda je možné tímto způsobem snížit 

výskyt NN. Při téměř každodenním používání  alkoholových dezinfekčních přípravků jsem 

předpokládala, že většina zdravotníků bude znát správný postup HDR. Více jak polovina 

dotazovaných zdravotníků (64,28 %) tento postup zná. Na otázku, která z technik 

zdravotníkům způsobuje na pokožce rukou ragády a s nimi související pocit pálení, 

odpovědělo 51,43 % zdravotníků, že na vině je HDR, přesněji řečeno dezinfekční prostředky 

určené k HDR. Tím vyjádřili neznalost mechanismu poškození pokožky rukou při provádění 

HDR definovaný na základě výsledků četných studií z této oblasti, neboť jak uvádí vedoucí 

národní referenční laboratoře pro dezinfekci a sterilizaci V. Melicherčíková  “Časté a 

intenzivní mytí rukou vodu a mýdlem, oplachování teplou vodou s následným sušením 

chronicky dráždí ruce, vysušuje pokožku, přičemž mohou vznikat bolestivá mikrotraumata a 

zvyšuje se dispozice kůže k napadení patogenními mikroorganizmy. Největší chybou se jeví 

kombinace častého důkladného mytí rukou levným mýdlem a teplou vodou s občasnou 

aplikací malého množství alkoholového dezinfekčního přípravku, které často vede k 

postupnému snižování frekvence dezinfekce rukou, protože aplikace alkoholu na mytím 

poškozenou kůži rukou vyvolává pocit pálení.“ 125 Většina zdravotníků má po edukaci 

dostatečné teoretické znalosti v prevenci NN, má představu o účinnosti i o správném postupu 

HDR. Při srovnání s otázkami č. 6 a č.7 z dotazníku je zřejmé, že se při edukaci musíme více 

zaměřit na stanovení správných indikací použití MMR či HDR a taktéž zdůrazňovat na 

základě prokázaných výsledků z mnohých studií, že za poškozenou pokožkou rukou stojí 

především MMR, tak abychom docílili změny v názorech zdravotníků a zvýšili tím četnost v 

používání HDR.     

 

 

� Hypotéza č. 5  

Kvalita provád ění hygienické péče o ruce je ovlivněna časovým stresem více než jinými 

faktory. 

Z odpovědí 60-ti % dotazovaných zdravotníků je zřejmé, že neexistuje reálný faktor, 

který by je ovlivnil v provádění kvalitní hygienické péče o ruce, a provádí ji kvalitně za všech 

okolností. Hypotéza se tímto nepotvrdila, nicméně časovou tíseň, jako faktor nedodržení 

hygienické péče rukou, připouští 32,86 % zdravotníků. 4,29 % zdravotníků ovlivňuje počet 

pacientů, což v podstatě taktéž souvisí s časovým rozvržením práce mezi více pacientů.  

                                                           
125 MELICHERČÍKOVÁ, V ěra. Adera : Čištění a desinfekce pokožky [online]. c2007 [cit. 2009-03-17]. 
Dostupný z: http://www.adera.cz/clanky.php?id=7 
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Přesto mě udivuje fakt, že více jak polovina zdravotníků není ochotna připustit vůbec žádné 

faktory, které by je mohly ovlivnit při provádění kvalitní hygienické péče o ruce. Můžeme 

tudíž usuzovat, že zdravotníci si nejsou ochotni připustit jakákoliv pochybení ze své strany při 

provádění hygienické péče o ruce, i když výsledky pozorování jasně dokládají  nedostatečné a 

chybné provádění těchto postupů. V této souvislosti mě na internetových stránkách MZ ČR 

zaujala výstižná interpretace postojů zdravotníků: „Ve srovnání s dalšími oblastmi lidské 

činnosti je zdravotnictví specifické neschopností či neochotou přijmout fakt, že při výkonu 

zdravotní péče dochází, podobně jako při jiných lidských aktivitách, k pochybením“.126 

Náročná práce v intenzivní péči vyžaduje u zdravotníků nejen syntézu vědomostí a 

manuálních dovedností se schopností rychlého rozhodování, ale také umění připustit si fakt, 

že mnohdy pracujeme pod tlakem okolností souvisejících s poskytováním této péče a proto 

může docházet k různým pochybením. Z psychologického hlediska je především nezbytné si 

chybu připustit. Poté si hrozící chybu člověk při opakovaných činnostech snáze a včas 

uvědomí, a tím vzniká předpoklad, že se ji skutečně vyvaruje. Názory na rizikové faktory pro 

vznik a šíření NN formuloval epidemiolog a člen CDC pro sledování infekčních nemocí S. 

Fridkin, který uvádí jako hlavní rizikové faktory pro vznik a šíření NN […nedostatek a 

nevhodné složení zdravotnického personálu, které vede k pracovnímu přetížení…]. 127 Taktéž 

profesor D. Pittet prohlašuje za rizikové faktory vzniku NN  […extrémně vysokou náročnost 

ošetřovatelské péče na postanestetických jednotkách a podobných jednotkách intenzivní péče 

při příjmu i během pacientova pobytu, kdy během krátké doby musí sestra zvládnout plnění 

lékařských i ošetřovatelských intervencí nebo několik příjmů akutních pacientů jdoucích 

v krátké době za sebou ...]. 128 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Průvodce zdravotnických systémem. 2008. [on line]. [cit. 05-07-
2009]. Dostupný z: http://knihabezpeci.mzcr.cz/Pages/9-Pruvodce-zdravotnickych-systemem.html 
127 PLESNÍK, Vladimír. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje : Nozokomiální infekce na 
jednotce intenzivní péče [online]. 2003. 2007 [cit. 2009-03-17]. Dostupný z: 
http://www.khsova.cz/01_odborna_cinnost/smd.php 
128 PITTET, D., STÉPHAN, F., HUGONNET, S. et.al. Hand-cleansing during Postanesthesia care. The journal 
of the American Society of Anesthesiologists.   [on line]. [cit. 11-07-2009]. Dostupný z: 
http://journals.lww.com/anesthesiology/pages/articleviewer.aspx?year=2003&issue=09000&article=00006&type
=fulltext   
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5. ZÁVĚR 
 
 

V diplomové práci popisuji problematiku prevence nozokomiálních nákaz s ohledem na 

hygienickou péči rukou zdravotníků při poskytování zdravotní péče a vliv edukace  

zdravotního personálu na kvalitu prováděné hygienické péče o ruce s cílem rozpoznat  

faktory,  které by měla struktura účinné edukace obsahovat.      

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část je 

zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz a jejich prevenci. V druhé, empirické části, 

se prostřednictvím pozorování a dotazníkovým šetřením snažím dosáhnout cílů, které jsem si 

na začátku práce stanovila. Z výsledků práce je možné jednoznačně vypozorovat neúspěch 

prováděné edukace zdravotnického personálu, neboť většina sledovaných zdravotníků v praxi 

nechrání dostatečně pacienta před potenciálním rizikem přenosu mikroorganismů, a to ani 

před a ani po edukaci. Naopak byla vysledována vyšší ochota provádět hygienu rukou až po 

skončení činností s pacientem, což dokumentuje snahu snižovat potenciální riziko přenosu 

infekce z pacienta na zdravotníka. Zdravotníci myslí především na zachování vlastního 

bezpečí a chovají se tak zcela přirozeně, avšak neprofesionálně. Příčiny neúspěchu edukace je 

možné hledat v její obsahové nedostatečnosti z hlediska schopnosti ovlivnit kognitivní 

aspekty tj. postoje, názory a přesvědčení, které se pokládají za velmi důležité v procesu přijetí 

změny chování. Při hodnocení výsledků práce bychom neměli zapomínat, že edukace byla 

provedena jednorázově. Lze předpokládat zlepšení v dodržování hygienických zásad 

v prevenci NN při dlouhodobě probíhající edukaci, která bude následně provázena kontrolou 

dodržování pravidel hygienické péče. Dalším důležitým zjištění bylo, že zdravotníci příliš 

často využívají mechanické mytí rukou, které je považováno za nedostatečné v prevenci 

nozokomiálních nákaz a současně je úzce definováno jeho použití, a to především při 

viditelným znečištění rukou. Za příčinu opět považuji již zmiňované kognitivní aspekty, 

neboť již v raném věku je dítěti vštěpován stereotyp mechanického mytí jako základ správné 

hygieny rukou. Tyto behaviorální a kognitivní faktory se komplikovaně ovlivňují a to pouze 

prostřednictvím vhodně zvolené motivace. Jako správný se jeví dlouhodobý edukační 

program, který by měl zahrnovat mimo jiné prezentace závěrů recentních studií týkajících se 

ovlivnění kvality hygienické péče o ruce, měl by zdůrazňovat ty nejzávažnější medicínské 

důsledky nedodržování hygieny, a to nárust morbidity a mortality na NN při nekvalitně 

prováděné hygienické péči, dále dokumentovat i ekonomické hledisko resp. seznamovat 

s náklady na léčbu NN a v neposlední řadě  formulovat edukační program s prvkem motivace 

k dodržování zásad kvalitní hygienické péče. Práce v intenzivní péči se považuje za velmi 
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rizikovou v příčinách vzniku NN a to s ohledem na vysokou náročnost ošetřovatelské i 

lékařské péče. Nicméně žádného zdravotníka tento fakt neomlouvá v dodržování zásad 

hygienické péče rukou, neboť cílem naší práce je nejen léčit a ošetřovat, ale také vytvářet 

bezpečné prostředí pro pacienty.  

Závěry práce nabízí další prostor ke spolupráci s ústavními hygieniky ve vytvoření tzv. 

„posters“ nebo-li edukačních příruček, které by obsahovaly indikační kritéria a způsoby 

provedení hygienických technik MMR, HDR a CHDR. Tyto „posters“ by byly umístěny u 

každého umyvadla a sloužily by tak jako prostředek pro stálé opakování a  kontrolu.      
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Příloha č. 1 Kolonizace kůže a sliznic některými mikroorganismy na sliznicích a kůži lidí   
 

DRUH nebo SKUPINA Kůže Spojivky Nosohltan 
Dutina 
ústní 

GIT Zevní  
genitálie 

Přední  
uretra 

Vagina 

Staphylococcus aureus + ○ + + ○ ○ ○ ○ 

Pyogenní streptokoky 
A,B skupiny 

○ ○ + +  ○ ○ + 

Orální – viridující streptokoky ○ ○ + + ○ ○ + + 

Enterokoky   ○ + + + + + 

Anaerobní koky   + + + + ○ ○ 

Neisseria meningitis   +     

Neisseria gonorrhoeae   ○   ○ ○ 

Branhamella catarhalis   +     

Aerobní korynebaktéria + ○ + ○ + ○ ○ 

Propionibacterium acnes +  ○ ○ ○ ○ ○ 

Listeria monocytogenes    ○ ○  ○ 

Haemophilus influenzae  ○ +    ○ 

Gardnerella vaginalis      ○ + 

Enterobacteriaceae ○ ○ ○ + + + + + 

Pseudomonas aeruginosa ○ ○ ○ + ○ ○ ○ 

Acinetobacter spp. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Helicobacter pylori   ○ ○    

Clostridium perfringens    + + ○  ○ 

Clostridium difficile    +    

Bacteroides fragilit   + + + ○ ○ + 

Fusobacterium nucleatum   + + +   + 

Leptotrichia buccalis   + +    ○ 

Actinomyces Izraeli ○  + + ○  ○ 

Atypická mykobaktéria ○  ○ ○ ○  ○ 

Kandidy aj. kvasinky ○ ○ + + ○ ○ + 

Mykoplasmata, chlamidie a viry ○ ○ + ○ ○ ○ + 

  (ŠRÁMOVÁ, H., et al. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 1995. 224 s. ISBN 80-85912-00-7.) 
 

Vysvětlivky: 

○ ojedinělý, nepravidelný nebo vzácný výskyt 

+ obvyklý výskyt 

+ + obvyklý výskyt ve značném množství 

  nosičství s epidemiologickým významem 
 

 
 

 



 

 

Příloha č. 2 
DOTAZNÍK 

 
Vážená kolegyně/vážený kolego, 
ráda bych Vás požádala o spolupráci. Jedná se o anonymní vyplnění dotazníku, který jste 
právě obdržel/a. Ve své diplomové práci se zabývám prevencí nozokomiálních nákaz na 
odděleních intenzivní péče, s ohledem na hygienickou péči rukou zdravotnického personálu. 
Touto cestou bych Vám zároveň chtěla sdělit, že součástí výzkumu bylo pozorování zaměřené 
na provádění hygieny rukou před a po edukaci. Edukace se zaměřením na tuto problematiku 
byla přednesena Ladou Čiklovou z oddělení nemocniční hygieny FN Olomouc. 
S pozorováním jsem Vás nemohla dříve seznámit, z důvodu obávaného zkreslení výsledků 
výzkumu. Cílem tohoto dotazníku je doplnit pozorování a ujasnit postoje zdravotníků 
k prevenci nozokomiálních nákaz.  
Zároveň bych Vás ráda ujistila o zachování  anonymity informací, které jste mi svěřili.  
Uvedené údaje budou použity pouze pro odborné účely.  
Děkuji za pochopení, Váš čas a odpovědi.  
Bc.Petra Svatošová 
1.lékařská fakulta Univerzita Karlova  
Studijní obor magisterský Intenzivní péče 
 
 
I. OSOBNÍ ÚDAJE 
 
1.  Jste 

a) muž 
b) žena 

 
2.  Jaký je Váš věk? 

a) 19-23 
b) 24-29 
c) 30-35 
d) 36-40 
e) více 

 
3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 

a) < 1 rok 
b) 1-3 roky 
c) 3-5 let 
d) 5-10 let 
e) Více 

 
3.  Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Střední zdravotnická škola 
b) Vyšší zdravotnická škola 
c) VŠ – Bc., Mgr. 
d) VŠ – MUDr. 
e) jiné – prosím uveďte…………….. 
 
 
 



 

 

4.  Máte specializovanou způsobilost v intenzivní péči tzv. „specializaci“? 
a) Ano, prosím uveďte……………………………. 
b) Ne 
 

II. ÚDAJE ZAM ĚŘENÉ NA HYGIENICKOU PÉ ČI RUKOU  
(zaškrtněte pouze jednu správnou odpověď) 

 
5.  Jaké hygienické péči o ruce dáváte přednost před ošetřovatelskými či 
diagnosticko-terapeutickými aktivitami?  

a) Použití mechanického mytí rukou (mýdlo + teplá voda) 
b) Použití hygienické dezinfekce rukou 
c) Použití mechanického mytí rukou i hygienické dezinfekce rukou 
d) Pouze použití rukavic 
 

6.  Jaké hygienické péči o ruce dáváte přednost po ošetřovatelských či diagnosticko-
terapeutických aktivitách?  

a) Použití mechanického mytí rukou (mýdlo + teplá voda) 
b) Použití hygienické dezinfekce rukou 
c) Použití mechanického mytí rukou i hygienické dezinfekce rukou 
d) Žádné péči, byly použity rukavice 

 
7.  Která technika v hygienické péči o ruce je podle Vás nejúčinnější v odstranění 
choroboplodných zárodků z pokožky Vašich rukou? 

a) Mechanické mytí rukou (mýdlo + teplá voda) 
b) Hygienická dezinfekce rukou 
c) Nevím 

 
8.  Které přípravky v hygienické péči o ruce poškozují Vaši pokožku – ragády, 
pálení? 

a) Mýdlo s teplou vodou  
b) Alkoholový dezinfekční přípravek 
c) Dezinfekční mýdlo s teplou vodou 
d) Nevím, nemívám poškozenou pokožku rukou 
 

9. Jak provádíte hygienickou dezinfekci rukou s přípravky dle vašeho dezinfekčního 
programu FNOL? 
a) Do vlhkých rukou po dobu 30 sekund vtíráte do zaschnutí alkoholový dezinfekční 

přípravek 
b) Do suchých rukou po dobu 60-90 sekund vtíráte do zaschnutí alkoholový dezinfekční 

přípravek 
c) Do suchých rukou po dobu 30 sekund vtíráte do zaschnutí alkoholový dezinfekční 

přípravek 
d) Do suchých rukou po dobu 30-60 sekund vtíráte bez zaschnutí alkoholový dezinfekční 

přípravek 
 
 
 
 
 



 

 

11. Myslíte si, že důsledným a správným dodržováním hygienické péče o ruce 
zdravotnického personálu se může snížit výskyt nemocničních nákaz na Vašem 
oddělení? 

a) Ano 
b) Ne  
c) Nevím  

 
 
12.  Provádění kvalitní hygienické péče o ruce podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje  

a) Náročnost výkonu 
b) Časová tíseň 
c) Denní směna 
d) Noční směna 
e) Počet pacientů  
f) Provádíte ji za všech okolností 
g) Hygienická péče o ruce není nejdůležitější faktor v péči o pacienty 
h) Jiné…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3 
 

129 
 
                                                           
129 Dezinfekce Bode: Hygienická dezinfekce rukou [online]. c2009 [cit. 2009-03-25]. Dostupný z: 
http://www.bode.cz/dokumenty/produkty/letak-hdr.pdf 



SEZNAM SLEDOVANÝCH AKTIVIT: 

1. Celková toaleta pacienta 2. Běžný kontakt s pacientem (dotyk pacienta, úprava lůžka aj.) 3. Polohování pacienta   
4. Péče o rány (převazy)  5.  Péče o invazivní vstupy        6. Příprava léků k i.v. aplikaci  
7. Aplikace parenterálních léků    8. Péče o dýchací cesty        9. Příprava jídla a krmení (p.o./sonda)      
10. Péče o vyprazdňování  11. Fyzikální vyšetření pacienta 

Příloha č. 4   Baterie sledovaných indikátorů 
Oddělení:                                           Datum:                                               Hodina: 
Pozorování:                                       □    před  edukací                               □    po edukaci 

Pozorovaná technika:                        Mechanické mytí rukou MMR  /  Hygienická desinfekce  rukou HDR 

Pozorovaná osoba:                           □   zdravotní sestra     □   lékař(ka)     □   sanitář(ka)     □   ošetřovatel(ka) 

Počet pozorovaných aktivit (celkem): 

Pozorovaný 
jev 

Aktivita HDR MMR MMR s 
HDR 

Bez technik s 
rukavicemi 

Bez technik a 
bez rukavic 

Pozorovaný 
jev 

Aktivita HDR MMR MMR s 
HDR 

Bez technik s 
rukavicemi 

Bez technik a 
bez rukavic 

1. 
    

 1.      

2.      2.      

3.      3.      

4.      4.      

5.      5.      

6.      6.      

7.      7.      

8.      8.      

9.      9.      

10.      10.      

Před  
kontaktem či 
aktivitami 
směřujícími 
k pacientovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.      

                                                          
Po kontaktu či 
aktivitách 
směřujících k 
pacientovi 

11.      

Poznámky: 
 
 



 

 

 
 
 
 



 


