
Príloha A. 

 

PREVENCIA KATÉTROVEJ SEPSY POČAS HOSPITALIZÁCIE 

Vážený/á kolega/yňa, 

     obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, v ktorom sa venujem možnostiam 

prevencie katétrovej sepsy. Dotazník je dobrovoľný, anonymný a výsledky použijem 

v diplomovej práci.  V každej otázke prosím označte jednu odpoveď (ak nie je určené 

inak). 

Za spoluprácu a čas strávený vyplnením dotazníka Vám vopred ďakujem. 

Bc. Jana Slavkovská, 

Študentka 2. ročníka MOPAR  

 1.LF UK Praha  

 

1. Dĺžka Vašej praxe na OAIM, JIP ? 

a) 0 - 1 rokov 

b) 2 - 4 rokov 

c) 5 - 9 rokov 

d) 10 - 14 rokov 

e) 15 -20 rokov 

f) 21 a viacej rokov  

 

2. Je Vaše pracovisko akreditované ? 

a) áno,  prosím uveďte ..................................................................................................... 

b) nie 

c) neviem odpovedať 

 

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie ? (môžete označiť aj viacero možností) 

a) SZŠ 

b) PŠŠ , uveďte ................................................................................................................ 

c) DIS,  

d) vysokoškolské 1. stupňa (Bc.) 

e) vysokoškolské 2. stupňa (Mgr.) 

f) vysokoškolské 3. stupňa ( PhDr.) 

g) iné,  prosím uveďte ...................................................................................................... 

 

4. Ktorú možnosť by Ste označili, ako potvrdenie kontaminácie cievneho katétra ? 

a)   odoslaním vzorky moču pacienta pri teplote vyššej ako 39˚C a spúta  

b)   odoslaním katétra na mikrobiológiu podozrenie na zle vyrobený katéter  

c)  odber hemokultúry pri teplote vyššej ako 38˚C a špičku katétra pre podozrenie na 

vznik katétrovej sepsy 



d)  iné, prosím uveďte ........................................................................................................ 

 

5.  Ako by ste definovali infekciu krvného riečiska ? 

a) Stav, keď je prienik mikroorganizmov do krvného riečiska sprevádzaný celkovými 

známkami infekčného procesu 

b) Stav, keď má pacient vysokú telesnú teplotu  

c) Stav, keď má pacient normálnu telesnú teplotu 

 

6. Čo si predstavujete pod pojmom bariérová ošetrovateľská technika  ? 

a) Komplex  ošetrovateľských   postupov  a  špecifického  materiálového  a   

priestorového zabezpečenia k zabráneniu prenosu nákaz v zdravotníckych 

zariadeniach 

b)   Dodržiavanie osobnej hygieny personálu, dezinfekcia rúk, zákaz nosenia šperkov a 

prsteňov, dlhých nalakovaných nechtov 

      c)   Je to súbor opatrení k zneškodňovaniu mikroorganizmov pomocou fyzikálnych, 

chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť cestu nákazy od 

zdroja k vnímavej fyzickej osobe 

 

7. Môže podľa Vás pomôcť bariérová ošetrovaciu technika  v prevencií vzniku  

katétrovej sepsy ? 

a) áno, používa sa  ako súčasť stratégie  v prevencii katétrových sepsy 

b) áno, používa len pri pacientoch s patogénnym kmeňom  

c) nie, nemá žiaden vplyv na prevenciu katétrovej sepsy 

d) nie, nemusí používať 

  

8. Po akej činnosti si umývate ruky s mydlom? (môžete vyznačiť viacej odpovedí) 

a) po kontakte s infekčným pacientom 

b) po použití toalety,  

c) po príchode do práce,  

d) po skončený pracovnej doby 

e) pred jedlom 

f) hlavne keď sa jedná o pacienta s patogénnym kmeňom 

g) nie, neumývam si ruky s mydlom 

h) pred aseptickým výkonom 

i) vždy, keď sú ruky viditeľne znečistené 

 

9. Kedy si dezinfikujete ruky ? (môžete vyznačiť viacej odpovedí) 

a)  pred každým kontaktom s pacientom 

b)  len po kontakte s pacientom 

c)  nedezinfikujem si ruky 

d) pred aseptickým výkonom u pacienta 

e) po kontakte s biologickým materiálom 

f) po kontakte s pacientom 

g) po kontakte s okolím pacient 



 

10. Ktoré cievne vstupy sa na Vašom pracovisku zavádzajú najčastejšie ? 

 (môžete vyznačiť viacej odpovedí) 

a) Periférny venózny katéter 

b) Centrálny žilný katéter 

c)   Arteriálny katéter 

d)   Centrálny venózny katéter zavedený z periférie 

e)  Iné (prosím vyplňte) ........................................................................................ 

 

11. Ktorý z uvedených katétrov zvádzate  ? 

a) Periférny venózny katéter 

b)  Arteriálny katéter 

c) Centrálny venózny katéter zavedený z periférie 

d) Na našom pracovisku všetky katétre zavádzajú určené sestry  

e) Iné  prosím uveďte ................................................................................................ 

 

12. Používate k ošetreniu invazívnych vstupov dezinfekčný prostriedok s obsahom 

chlórhexidínu ? 

a) áno, používame chlórhexidín k ošetreniu 

b) používame krytie s obsahom chlórhexidínu 

c) používame dezinfekčný postriedok s obsahom chlórhexidinu spolu s krytím kt. ho  

taktiež obsahuje 

d) nie, nepoužívame chlórhexidín k ošetrovaniu invazívnych vstupov  

 

13. Ktoré z uvedených ochranných prostriedkov používate pri ošetrení katétrov 

a kanýl? (možnosť označiť viac odpovedí) 

a) ochranný nesterilný plášť 

b) jednorazové ochranné nesterilné rukavice 

c) sterilný plášť 

d) sterilné rukavice 

e) maska 

f) čiapka 

g) iné,  (prosím uveďte aké)........................................................................................ 

 

14. Ktoré  pomôcky požívate k ošetrovaniu katétrov a kanýl ? 

 (možnosť označiť viac odpovedí) 

a) antiseptické krytie s obsahom chlórhexidínu  

b) dezinfekčný prostriedok s obsahom jódu 

c) sterilné mulové štvorce 

d) nesterilné mulové štvorce 

e) sterilné mulové tampóny 

f) sterilný peán 

g) alkoholový dezinfekčný prostriedok  

h) dezinfekčný prostriedok s obsahom chlórhexidínu  

i) sterilnú semipermeabilnú fóliu 

j) masť s antibakteriálnym účinkom 

k) k ošetrovaniu používame sterilne balenia, sady pomôcok  

l) iné(doplňte prosím) ................................................................................................  



 

15. Aký   dezinfekčný prostriedok  používate k ošetreniu kanýl a katétrov ? 

(Prosím uveďte názov prípravku) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

16.  Existuje vo Vašom zariadení osobitá dokumentácia týkajúca sa ošetrovania 

invazívnych vstupov ? 

a) máme vytvorenú dokumentáciu k ošetreniu invazívnych  vstupov  

b) zaznamenávame do ošetrovateľskej dokumentácie 

c) zaznamenávame ošetrovanie do denného dekurzu 

d) nezaznamenávame ošetrovanie invazívnych vstupov 

e) iné (prosím doplňte ) ............................................................................................ 

 

17. Sleduje sa na Vašom pracovisku výskyt katétrových infekcií ? 

a) áno 

b) nie 

c) neviem 

d) iné (prosím vyplňte) ..................................................................................................... 

 

18. Máte na Vašom pracovisku vypracovaný štandard zaoberajúci  sa ošetrovaním 

invazívnych vstupov ( kanýl, katétrov)? 

a) Áno, máme vypracovaný štandard  

b) Nie, nemáme vypravovaný štandard 

c) iné (prosím uveďte) ............................................................................................... 

 

19. Zúčastňujete sa školení, odborných seminárov na tému prevencie katétrových 

sepsy ?   

a) áno, vždy keď mám takúto možnosť 

b) väčšinou áno, keď mi to umožní rozvrh služieb  

c) väčšinou nie, pretože tie, ktorých som sa už zúčastnila, ma výrazne neoslovili 

d) nie, pretože sa neorganizujú 

 

20. Odkiaľ najviac získavate informácie o prevencii vzniku katétrových sepsy ?  

(možnosť označiť viac odpovedí) 

a) odborná literatúra 

b) internet 

c) pracovisko hygieny a epidemiológie 

d) odborné sesterské semináre / konferencie  

e) iné (doplňte)   .............................................................................................................. 

 

21. Zúčastnili by ste sa školení o prevencií katétrových sepsy?  

( prosím uveďte Váš názor) 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 



Príloha B. Povolenie k prieskumu vo Fakultnej nemocnici MOTOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha C. 

 

 

 

 

 

 



Príloha D. 

 



Príloha E. 

 

 

 



Príloha F. 

 



Príloha G.

 



Príloha H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : http://www.remedicajournals.com/UIControls/ImageOpen.axd?aaid=7674 

 

 

 

 

 



Príloha I. 

 

 

Zdroj: Čermák, P., Čermáková, Z. & Voxová, B. (2008). Mikrobiologická diagnostika 

infekcí krevního řečiště. p. 96. 

 


