
 

Příloha č. 1: Kontrolní list 2016 – vlastní zdroj 

 

 

 

 

 

  

číslo auditu:

2016

Pracoviště: Auditor: Bc. Martina Štroblová

(jmenovka a podpis)

Pavlína Sedláčková

Datum auditu: Auditor:

(jmenovka a podpis) Iveta Hájková

splněno nesplněno nehodnoceno

1 bod 0 bodů

Výborné Dobré Nedostatečné

90 - 100% 60 - 89% 0 - 59%

Celkem hodnoceno kritérií (počet dosažených bodů 

: maximální počet bodů 

x 100)Maximální počet bodů

Celkem dosažených bodů Podpis vedoucího 

oddělení:Celkové hodnocení v %

1

Kontrolní kritéria:

9. Jaký je rozdíl mezi MMR a HMR ,

10.

8. Postup a správná technika MMR. Předvede SZP či NZP.

Uveďte minimálně 3 úkony, kdy používáme  rukavice nesterilní 

vyšetřovací  a kdy rukavice sterilní ?

5. Uveďte 5 úkonů, kdy si dezinfikujeme ruce.

6. Po jakou dobu provádíme HDR ?

Jak často probíhá školení Hygieny rukou ?

4. Jaký je postup při kontaminaci podlahy krví ?

7.

Hygiena rukouCÍL:

KONTROLNÍ LIST INTERNÍHO AUDITU

Která vyhláška upravuje předcházení vzniku a šíření inf. 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz v ZZ ?

Jaký dezinfekční prostředek používáme u HMR a HDR?

Na oddělení nemá SZP a NZP umělé nehty, prstýnky, hodinky, 

náramky a nalakované nehty.

1.

2.

3.



 

Příloha č. 2: Kontrolní list 2017 – vlastní zdroj 

 

splněno    

1
nesplněno 0 nehodnoceno N

1
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st
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r 
č.

 

1.

2.

3.

4.

0 0 0

Kdy použijete sterilní  rukavice?

Personál nemá nalakované nehty a šperky?

TEORETICKÉ ZNALOSTI

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU

Číslo auditu: 01/ 2017

Datum: 15.1.2017

Pracoviště:

Cíl auditu: Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči                  

KONTROLNÍ LIST 

INTERNÍHO AUDITU

Kontrolní kritéria Poznámka

Epidemiologická sestra: Iveta Hájková Auditor: 

Která vyhláška upravuje hygienické požadavky na 

provoz zdravotnických zařízení?

Vysvětlete pojem MMR, po jakou dobu se 

provádí?

Vysvětlete pojem HDR, po jakou dobu se 

provádí?

Hygienická dezinfekce rukou se provádí? 

Výjmenujte 5 momentů, kdy dezinfikovat ruce?

Jak často probíhá školení hygieny rukou?

Kdy použijete nesterilní vyšetřovací rukavice?

Výborné Dobré#ODKAZ!

Je na pracovišti leták s 5 momenty, kdy 

dezinfikovat ruce? Pokoje pacientů, vyšetřovny, 

sesterna….

Mechanické mytí rukou - kontrola správného 

provedení (prakticky)

VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

Nedostatečné

Hodnocení  ZZ

Je u každého umyvadla dávkovač s tekutým 

mýdlem a vyvěšený leták se správným postupem 

mytí rukou?

Je u každého umyvadla dávkovač s 

jednorázovými papírovými utěrkami?

SKUTEČNÝ POČET BODŮ

69,9% - 0%

Máte k dispozici alkoholový dezinfekční přípravek 

s letákem se správným postupem dezinfekce 

rukou?

#ODKAZ!CELKOVÉ HODNOCENÍ V % 100% - 85% 84,9% - 70% 

CELKEM HODNOCENO (max. možné) #ODKAZ!

Jaké techniky hygieny rukou znáte?

Jaký rozdíl je mezi MMR a HMR? Kdy se používá 

MMR? Kdy se používá HMR?

Jakou techniku použijete při viditelném 

znečištění rukou nebo po použití toalety?

Co patří mezi osobní ochranné pracovní 

prostředky? Vyjmenuj min. 4 prostředky.

Kde se provádí CHMR, CHDR? Jaký účel splňují?

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

KONTROLNÍ STĚRY Z RUKOU
JMÉNO, PŘÍJMENÍ 

ZAMĚSTNANCE

Hygienická dezinfekce rukou - kontrola 

správného provedení (prakticky)



 

Příloha č. 3: Brožura hygieny rukou  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Žádost o provedení výzkumného šetření 

Nemocnice Neratovice  

Monika Kalinová 

Alšova 462 

277 11 Neratovice  

Věc: Žádost o provedení výzkumného šetření 

     Jmenuji se Iveta Hájková a jsem studentkou 2. ročníku bakalářského studia oboru 

Všeobecná sestra na 1. LF UK v Praze. K úspěšnému ukončení studia potřebuji obhájit 

bakalářskou práci na téma: „Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče, 

ve zdravotnickém zařízení“. K zjištění potřebných údajů ke své práci, Vás prosím o umožnění 

výzkumného šetření zabývající se problematikou v hygieně rukou ve Vaší nemocnici na 

lůžkových odděleních, ambulantních provozech a oddělení intenzivní péče u lékařů, 

všeobecných sester, sanitářů. Výzkumné šetření bude prováděno na základě mnou získaných 

dat z vnitřních auditů epidemiologické sestry, za určité časové období, u lékařů, všeobecných 

sester a sanitářů. Toto šetření bude samozřejmě anonymní a bude realizováno od 1. 4. 2017 do 

31. 7. 2017, s výsledky šetření Vás ráda seznámím. Budu se řídit právní regulací zákonu 

372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) a také zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

V Roudnici nad Labem dne 16. 2. 2017. 

 

Iveta Hájková 

 

 

 

 

Iveta Hájková 

Prokopova 531 

413 01 Roudnice nad Labem  

 


