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Volba tématu: 

Práce se zabývá velmi aktuální problematikou nozokomiálních infekcí (NI) 

v intenzivní péči. Podíl ošetřujícího personálu při jejich prevenci je rozhodující,                     

a proto práce mapující výskyt infekcí současně s názory a přístupem zdravotníků 

k této problematice je velmi vhodná. 

 

Cíle práce:    

Zhodnocení celkového výskytu nozokomiálních nákaz a dodržování pracovních 

postupů v prevenci NI personálem pracoviště intenzivní péče.  

  

Teoretická část: 

Podává stručný přehled problematiky NI. Je škoda, že predisponujícím faktorům a 

možnostem prevence NI, které jsou následně předmětem výzkumu v praktické části, 

je věnována relativně malá pozornost na necelých 10 stranách textu. Adekvátním 

způsobem je zpracována pouze hygiena rukou.   

 

Praktická část: 

Metodika popisuje pouze dotazníkový průzkum. Způsob sledování výskytu NI není 

metodicky prezentován prakticky vůbec. Pouze v rámci teoretického části je odkaz na 

přílohu č. 2, která obsahuje hlášenku NI. Ve výsledkové části se sledování výskytu NI 

omezuje na konstatování neutěšené situace ve vyplňování hlášenek ve formě 

jednoho grafu. Další analýza dat z hlášení nebyla provedena. Výsledky 

dotazníkového průzkumu jsou prezentovány v grafech. Výsledky jsou zajímavé 

především tím, že ukazují na několika příkladech rozpor mezi dobrou úrovní znalostí 



zdravotníků a horším dodržováním zásad prevence. Tento fakt zřetelný zejména u 

lékařů je zdůrazněn i v diskusi. Problém „podhlášenosti“ výskytu NI  naopak v diskusi 

zcela chybí.       

 

Literatura a práce s literaturou: 

Autorka čerpala pouze z domácí literatury. Výběr publikací v rámci tohoto omezení 

pokrývá zvolené téma. Práce s literaturou je správná a citace přesné.   

 

Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost: 

Práce na 80 stranách spolu s dalšími 6 stranami příloh po formální stránce obsahuje 

všechny náležitosti. Práce je přehledně členěná. Srozumitelnost grafů ve výsledkové 

části bohužel značně snižuje absence údajů o počtu probandů.  

Kvalita příloh: Velmi dobrá. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce pouze částečně splnila stanovené cíle, protože téměř vůbec nehodnotí výskyt 

NI. Jen konstatuje neutěšenou situaci nízkého hlášení ve sledovaném zdravotnickém 

zařízení. Při zřejmém nedostatku údajů o výskytu NI bylo chybou tento fakt přejít bez 

potřebné analýzy příčin. Znalost výskytu NI je základní podmínkou jejich prevence.  

Velmi dobře je zpracováno dotazníkové šetření znalostí problematiky a dodržování 

zásad prevence NI mezi zdravotníky. Přínosný je zejména rozbor situace jednotlivých 

zdravotnických profesí a dokumentace nedostatečného dodržování známých zásad 

prevence.   

 

Otázky k obhajobě: 

1/ Jak lze využít sledování mikrobiální antibiotické rezistence při monitoraci  

dodržování zásad prevence NI?  

2/ Jaká opatření ke zvýšení motivace zdravotníků dodržovat zásady prevence NI 

navrhujete?   

 

Návrh klasifikace:  Dobře  

Práci doporučuji k obhajobě 

 

V Praze dne 17.6.2011                    MUDr. František Novák, Ph.D. 



 

 


