
ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických 

pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, 

je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků 

opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a 

fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a 

zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich 

přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních 

ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení 

pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i 

terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby 

hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje 

jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše 

literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od 

náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení, formou písemné žádosti. 

Metodologie: Zvolila jsem akční výzkum ve formě kvantitativního sběru dat z vnitřních auditů 

epidemiologické sestry, za určité časové období. Zkoumání proběhlo u lékařů, všeobecných sester a 

sanitářů. Toto šetření bylo anonymizováno. Samotná realizace proběhla v roce 2016 a v roce 2017 

v podobě akčního výzkumu. 

Cíl práce: Cílem výzkumné práce, je v praxi zjistit úroveň teoretických znalostí. Dále na základě 

názorné demonstrace zkoumaných i praktických dovedností v oblasti hygieny rukou u zdravotnických 

pracovníků ve sledovaném zdravotnickém zařízení. Současně na základě zjištěných poznatků 

navrhnout doporučení pro praxi. 

Výzkumné otázky: V souladu s tématem práce a stanovení cílů, jsem definovala následující hypotézy: 

H1 Dodržování pravidel hygieny rukou u lékařského a nelékařského zdravotnického personálu 

je na vyšší úrovni v roce 2017, než v roce 2016. 

H2 Lékařský a nelékařský personál dodržuje v praxi pravidla hygieny rukou na vysoké úrovni a 

dle aktuálního doporučení WHO. 

H3 Rizikovým faktorem nesprávného provádění hygieny rukou, může být nedostatečné školení 

personálu z hlediska zaměstnavatele. 

 

Přínos pro praxi: Na základě výsledků akčního výzkumu byla vytvořena brožura pro správné 

provádění hygieny rukou. Je součástí této bakalářské práce. Dále zavedení pravidelného školení všech 

lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, u nově nastupujících zaměstnanců a stávajících 

zaměstnanců, aby zdravotnické zařízení bylo bezpečné pro pacienty i personál. Výhledově i nový 

standard týkající se této problematiky. 

 

Závěr: Nemocniční nákazy představují hygienicko-epidemiologický, ošetřovatelský, etický i 

ekonomický problém a jsou důležitým indikátorem kvality poskytované péče. Proto je v zájmu 

ošetřujícího personálu, ale i managementu nemocnic, snížit výskyt nemocničních nákaz na minimum. 
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