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ÚVOD 

Výskyt nozokomiálnych nákaz (NN) je prakticky neoddeliteľným sprievodným javom pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa epidemiológov sú nemocnice vždy rizikovým 

prostredím pre každého jedného pacienta. Je potrebné a dôležité zabezpečiť zníženie výskytu 

a šírenia NN. To možno zabezpečiť len účinnou prevenciou, ktorá spočíva predovšetkým 

v dôslednom dodržiavaní zásad hygienicko-epidemiologických opatrení, z ktorých 

podmienkou je vzájomná spolupráca všetkých zúčastnených pracovníkov s organizovaným 

riadením. Závisí to od každého zainteresovaného jedinca, od jeho zdroja informácií, zručností, 

úrovne vedomosti, návykov a osobnostnej uvedomelosti (Červeňánová, 2011). Aktuálnym 

problémom riešenia výskytu NN je dodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického režimu 

v zdravotníckych zariadeniach, čo bolo i východiskom pri výbere témy.  

Metodika a metódy prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo zistiť, či zdravotnícky personál oddelení pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti dodržuje zásady hygienicko–epidemiologického režimu 

v prevencii vzniku NN. Do prieskumu sme zaradili interné a chirurgické oddelenia, na ktorých 

sme absolvovali súvislú prázdninovú prax v mesiacoch júl - august 2019   v rôznych 

nemocniciach v závislosti od miesta bydliska. Za metódu prieskumu sme si zvolili 

pozorovanie.  

Zdôvodnenie: Realita, ktorá nás obklopuje, je obyčajne zložitá, zvyčajne sa skladá 

z mnohých prvkov a viacerých rovín. Paralelne prebiehajú viaceré činnosti, prelínajú sa 

a vzájomne sa ovplyvňujú. V pozorovanej situácii je obyčajne viac aktérov, ktorí do nej 

vstupujú a vystupujú. Preto je veľmi ťažké pozorovať realitu vcelku, komplexne. Naopak, je 

potrebné pozorovanie zamerať užšie, koncentrovať sa na menší výsek z reality, alebo na jej 

segmenty a tie sledovať hlbšie, podrobnejšie a presnejšie. Je potrebné presne vymedziť javy, 

na ktoré sa pozorovanie sústredí. Musia to byť javy, ktoré je možné objektívne zachytiť, 

registrovať a numericky vyjadriť. Pozorovanie, sme preto dali do roviny štruktúrovaného 

pozorovania a zacielili sme sa  na konkrétnejšie vymedzené javy a ich výskyt vyjadrili 

kvantitatívne. Pozorovaný súbor tvorili lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci počas 

jednej dennej zmeny (8 hodín). Základom štruktúrovaného pozorovania boli 3 - pozorované 

kategórie.  Pod pozorovanou kategóriou rozumieme javy rovnakých vlastností. Takouto 

pozorovanou kategóriou boli: 



1. hygiena a dezinfekcia rúk – po príchode na oddelenie pre vykonávaním 

ošetrovateľskej starostlivosti, pred odchodom domov, pred jednotlivými výkonmi 

v rámci ošetrovateľskej starostlivosti, pre jedlom, podkladanie podložnej misy 

a následná manipulácia, úprava postele pacienta, manipulácia  s pacientom..., 

2. používanie jednorazových rukavíc – manipulácia s biologickým materiálom – 

odbery, zavádzanie invazívnych vstupov, ošetrovanie rán, manipulácia  s drénmi...., 

3. dodržiavanie štandardných postupov pri ošetrovateľských a invazívnych 

výkonoch  - zavedenie i. v. kanyly, cievkovanie, podávanie infúzie, extirpácia stehov 

z rany a drénov, dodržiavanie aseptických postupov....., 

Tabuľka 1 Subjekty pozorovania - interné oddelenie 

Subjekt pozorovania n % 

Lekár 90 31.25 

Sestra 90 37.50 

Iný zdravotnícky personál 50  31.25 

Spolu 230 100 % 

 

Sumárne údaje porušovania zásad HER za jednotlivé kategórie pozorovania sme prepočítavali 

na 1 deň a počet personálu v každej pracovnej kategórii, aby sme dostali priemerné hodnoty 

porušovania HER na deň  na jedného respondenta. Počet pracovníkov za jednotlivé kategórie 

sme vynásobili počtom dní 1  mesiaci a vydelili 100 %. Následne sme počet porušení vydelili 

týmto prepočtom a dostali sme priemerné porušenia v %. Tieto prepočítane údaje uvádzame 

v tabuľkách 1 -3 grafe 1.  

Výsledky prieskumu 

 

Tabuľka 1 Porušenia HER lekármi, sestrami a PP v kategórii  (autorka) 

 Lekári  

 

P/spolu 

Lekár 

 

1n=% 

Sestra 

 

P/spolu 

Sestra 

 

1n=% 

PP 

 

P/spolu 

PP 

 

1n=% 

 

Kategória 1   

Hygiena, dezinfekcia rúk 

 

 

212 

 

4.51 

 

1198 

 

 

14.75 

 

219 

 

 

4.86 

 

Kategória 2 

Používanie jednorazových rukavíc 

 

 

193 

 

4.16 

 

584 

 

7.2 

 

269 

 

5.97 

Kategória 3 

L+ S= Dodržiavanie  štandardných postupov  

PP - zásady dekontaminácie 

 

51 

 

1.10 

 

654 

 

6.9 

 

 

270 

 

6 

 



 

Graf 1 Porušovanie HER celkovo (autorka) 

Diskusia  

Vo výskyte nozokomiálnych infekcií hrá významnú úlohu kontaminované prostredie, no 

nedávne štúdie ukazujú, že ľudia sú viac zodpovední za prenos NN než prostredie. Prioritné a 

dôležité postavenie vo vzdelávaní personálu i v samotnej ošetrovateľskej praxi má 

dodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického režimu. V zahraničí nám výskumy 

uvádzajú, že i keď má zdravotnícky personál v zahraničí vedomosti o dodržiavaní HER, 

dostatočne ich neaplikujú, takže príčina bude zrejme v postojovej oblasti. Hlavným médiom 

sú ruky zdravotníckeho personálu, s ktorým pacient prichádza do styku. Každý priamy 

dotyk, ktorý venujeme pacientovi v súvislosti s akoukoľvek činnosťou mu môže spôsobiť NN 

a aj jedno nedodržanie HER môže mať sa následok vznik NI (Kelčíková, 2011). Z hľadiska 

prevencie je podľa Maďara (2010) spoločným súčasným problémom zdravotníckych 

zariadení nízka kapacita pre izoláciu infekčných pacientov, nedodržanie zásad bariérovej 

ošetrovateľskej techniky a porušovanie zásad HER. Štefkovičová (2007) dokladá, že 

najrizikovejšími pomôckami vo vzťahu k výške rizika nákaz sú pomôcky, ktoré sú v priamom 

kontakte s krvným riečiskom, sterilnými tkanivami a kosťou, pri ktorých sa musí aplikovať 

metóda sterilizácie a metóda vyššieho stupňa dezinfekcie. Faktormi, ktoré najviac 

v intenzívnej starostlivosti zvyšujú riziko NN sú najmä invazívne a chirurgické výkony, 

katetrizácia močového mechúra, kanylácie a preparácie žíl s tepien, dialýza, punkcie, 

intubácia 20% pacientov, tracheostómia, UPV. Nedávne výskumy ukazujú, že práve ruky 

ošetrujúceho personálu tam zohrávajú najvýznamnejší faktor prenosu infekčného agens 

v nemocničnom prostredí, ako aj dodržiavanie bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti a HER 
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(Mutálová, Kelčíková, 2011). Na rukách ošetrujúceho personálu sa prenášajú 

mikroorganizmy, ktoré sú typické pre nemocničnú flóru, získané dlhodobou kolonizáciou 

a cirkuláciou v nemocničnom zariadení a sú vysoko rezistentné a odolné na dezinfekčné 

prostriedky. Umývaním rúk zamedzujeme prenosu infekcie.  

Na základe nášho pozorovania a dostupne porovnateľných prieskumov, sa môžeme stotožniť 

v názore, že najväčšie nedostatky sú v dezinfekcii rúk ošetrujúceho personálu. V praxi 

vidíme, že napriek dávkovačom umiestneným na chodbách oddelení je dezinfekcia rúk 

zanedbávaná. Personál si automaticky nedezinfikuje ruky pri vstupe do izby pacienta ani 

v prípade ak je potrebné realizovať ošetrovateľskú intervenciu či už ,,akútnu“ na zavolanie 

pacienta alebo sa ide k pacientovi za účelom nejakého ,,plánovaného“ výkonu (obr. 1). Možno 

by to vyriešili dávkovače umiestnené na izbách pacientov a nie na chodbách oddelení. 

Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkov patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie 

nozokomiálnych nákaz. Viac ako 60% NN je prenesených rukami zdravotníckych 

pracovníkov kontaminovaných nemocničnou mikroflórou (Maďar, 2006). Aby bola hygiena 

rúk efektívna, je potrebné venovať potrebnú starostlivosť tiež nechtom. Tie by nemali 

presahovať končeky prstov. Umelé alebo dlhé nechty sú osídlené vyšším počtom 

mikroorganizmov ako nechty krátke a prirodzené. Za hygienický prehrešok je považované 

tiež nosenie prsteňov a je úplne neprípustné v operačných prevádzkach (Beňadiková, 2014). 

Dezinfekciu rúk  minimálne v ½ suplujú jednorazové rukavice čo hodnotíme ako pozitívne 

zistenie a chápeme to ako dodržiavanie štandardov, ale ak sa pozrieme na výsledky bližšie ani 

táto kategória celkovo  nie je lepšia. Používanie jednorazových rukavíc spolu s dezinfekciou 

rúk by malo byť zlatým štandardom v ošetrovateľskej praxi čo ako študenti nevnímame. 

Používanie rukavíc funguje ako mechanická bariéra znižujúca riziko prenosu mikroflóry z 

personálu na pacientov a opačne. Pri každom bežnom kontakte s pacientom používame 

nesterilné jednorázové rukavice, pri chirurgických výkonoch rukavice sterilné. Preto je 

potrebné používať rukavice pri každej manipulácii s pacientom. Pravidelné používanie 

rukavíc nenahrádza hygienu rúk a následnú starostlivosť! (Eliašová, 2010). Veľa krát vidíme, 

že sestry pri aplikácii injekcií, odbery krvi, zavádzaní i. v. kanýl, prerušovaní infúzií, pri 

asistencii resp. lekári pri aplikácii transfúzií rukavice nepoužívajú. Prax sa v mnohom 

rozchádza v tom ako sa učíme na školách. Tomu nasvedčujú aj zistenia, že sa hovorí 

o štandardoch a postupoch, ktoré v praxi nevidíme – napr. chystanie pomôcok na určitý výkon 

na podnos sterilné tampóny atď. ale v praxi sestra zoberie striekačku do ruky alebo do vrecka 

na uniforme prípadne na malú tácku ale tampóny sú voľne položené na tácke a už vôbec nie 



sterilné. Rozpaky máme aj v tom, že manipulácia s koncovými časťami infúzií, spojovacích 

hadičiek nie je v poriadku. Uzatváracie časti sú po stolíkoch, často krát padnú na zem...atď. 

Aj náš prieskum potvrdil, že dodržiavanie aseptických zásad je o niečo horšie ako používanie 

jednorazových rukavíc. Príkladom je napr. opakované používanie infúznej súpravy síce u toho 

istého pacienta ale s niekoľkohodinovou pauzou. Ďalším príkladom je kladenie tampónov po 

posteli pacienta, lepenie prúžkov leukoplastu po táckach atď., ktoré po použití sa 

nedezinfikujú a použijú sa u ďalšieho pacienta. Používanie rukavíc funguje ako mechanická 

bariéra znižujúca riziko prenosu mikroflóry z personálu na pacientov a opačne.  

 

 

Obrázok 1 Kedy dezinfikovať ruky (Francová, 2011). 

Nozokomiálne infekcie (NI) sú spravidla označované infekcie, ktoré vznikajú a prejavujú sa 

po 48 hodinách po prijatí pacienta do nemocničného zariadenia (Šramová, 2013). Podľa 

ECDC (Europan Centers for Disease Control and Prevention), charakterizujeme 

nozokomiálne infekcie ako lokalizovanú alebo systémovú reakciu organizmu na prítomnosť 

infekčného pôvodcu, alebo jeho toxínu, ktorá nebola prítomná alebo nebola v inkubačnej 

dobe v čase prijatia do nemocničnej starostlivosti. Pri bakteriálnej infekcii považujeme za 

inkubačný čas práve 48 hodín. Pri infekcii inými mikroorganizmami treba inkubačný čas 

posudzovať individuálne podľa typu pôvodcu. Podľa uvedených pravidiel je možné odlíšiť 

infekciu komunitnú a získanú mimo zdravotníckeho zariadenia. Nemocničné nákazy 



predstavujú veľmi závažné komplikácie nemocničnej a ústavnej starostlivosti, majú negatívny 

význam na morbiditu a mortalitu, prípadne zhoršujú kvalitu života po prekonanom ochorení, 

predĺženie doby hospitalizácie a v neposlednom rade tiež nárast priamych aj nepriamych 

nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (Sas, 2010). Dôležitým aspektom infekcií 

je úloha špecifických nemocničných kmeňov, ktoré majú vysokú rezistenciu k antibiotikám a 

dezinfekčným prípravkom je Staphylococcus aureus (MRSA), meticilín rezistentné 

Staphylococcus epidermidis (MRSI), enterokoky, ale aj menej obvyklé patogény, napr. 

Anaeróby (Prášil, 2003). MRSA je vážnym medicínskym problémom. Je vysoko rezistentný 

kmeň Staphylococcus aureus necitlivý k meticilínu a ostatným penicilináza-stabilným beta-

laktatom. Sťažuje liečbu systémových infekcií, šíri sa ľahko a kolonizuje u pacientov 

s oslabenou imunitou. Pacienta ohrozuje na živote vzniknutou sepsou, infekciou v 

chirurgických ranách či pneumóniou, ktorí boli podrobení invazívnym lekárskym 

procedúram. MRSA celosvetovo najčastejšie zaznamenávaná v NN v nemocničných 

zariadeniach, najmä v intenzívnej starostlivosti (Veselý, 2009). Medzi najdôležitejšie faktory 

ovplyvňujúce zložitý proces vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz rozdeľujeme na vnútorné 

a vonkajšie. Vnútorné faktory veľmi úzko súvisia s biologickou rovnováhou organizmu 

každého pacienta. Zaraďujeme k nim poruchy imunitného systému, metabolické poruchy, 

poruchy výživy, hormonálne a obehové poruchy, závažné základné ochorenie (onkologické 

ochorenie, diabetes mellitus), vek do troch rokov najmä u novorodencov a vek nad 60 rokov, 

alkoholizmus a tiež vlastná mikroflóra u pacienta (Šramová, 2013). Vonkajšie faktory súvisia 

s terapeutickými, profylaktickými a diagnostickými zásahmi a uplatňujú sa výhradne 

pri manipulácii a ošetrovaní pacientov v nemocničných zariadeniach. K najčastejším 

vonkajším faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku nozokomiálnych infekcií sú:  

Chirurgické zákroky. Jedná sa o širokú škálu infekcií od povrchových až po ťažké hlboké 

infekcie či infekcie jednotlivých orgánov vedúcich k sepse a k septickému šoku. Infekcia v 

mieste chirurgického výkonu je všeobecne treťou najčastejšou nozokomiálnou nákazou (14-

20 %). Už začiatkom 80.-tych rokov 20. storočia bolo dokázané, že táto infekcia predlžuje 

dĺžku pobytu v nemocničnom zariadení a zvyšuje finančné náklady na liečbu operovaného 

pacienta. Chirurgických pacientov, ktorí na NI zomreli, bolo takmer 80 % úmrtí hlásených 

ako súvisiacich s infekciou v mieste chirurgického výkonu a z nich väčšinu (93 %) tvorili 

závažné infekcie postihnutých orgánov alebo priestory zasiahnuté operáciou. Infekcia v 

mieste chirurgického výkonu neznamená len zvýšené náklady pre zdravotnícke zariadenia 

(ďalšie operácie, transfúzia, antimikrobiálne lieky, ďalšie odborná starostlivosť, predĺžená 



hospitalizácia, apod.) i dopad pre celú spoločnosť (pracovná neschopnosť, nemocenské dávky 

a pod.), ale aj mnoho ďalších komplikácií zdravotného a niekedy aj psychického stavu 

pacienta (Podstatova, 2011). 

Katetrizácia močového mechúra. Vznik z radu týchto infekcií závisí od dĺžky doby 

cievkovania, od spôsobu zavedenia permanentného močového katétra a typu močovej 

drenáže. NN močových ciest zaraďujeme k častejším infekciám. Na vzniku sa podieľajú 

nedostatočná hydratácia pacienta, dlhšia doba zavedenia permanentného močového katétra a 

invazívne urologické výkony. V nemocničných zariadeniach zastupujú 30 - 45 % výskytu u 

všetkých NN. Infekcie močových ciest majú priamu súvislosť so zavedeným PMK (60-90 %) 

a tiež s urologickým zákrokom (10 %). U pacientov, ktorí majú PMK zavedený dlhšie ako 4 

týždne vzniká vysoké riziko bakteriúrie. K najčastejším pôvodcom zaraďujeme G-tyčinky 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas species, Proteus species), G + koky 

(Staphylococcus aureus), enterokoky a huby (Vintr, 2011). 

Intravenózne katétre a  prístroje sa považujú za rizikový zdroj sepsy. Zavedené centrálne 

venózne katétre predstavujú riziko vzniku NN. Riziko stúpa s dĺžkou doby zavedenia katétra a 

závisí aj od typu použitého katétra a spôsobu ošetrovania. Sú veľmi závažným pre ich rýchly 

rozvoj a časté fatálne dôsledky s rozvojom do septického stavu, ktorý môže zapríčiniť až 

septický šok. Sú príčinou asi 12 % z počtu všetkých NN. Počiatok infekcie sa nachádza 

priamo v krvnom obehu. Ide teda o primárnu infekciu centrálneho katétra (Prášil, 2003). 

Krvné katétrové infekcie. Majú súvis so zavedením periférnych venóznych katétrov a 

arteriálnych katétrov. Tieto infekcie sú veľmi závažné a mortalita pacientov dosahuje 10-20 

%. Prejavujú sa systémovými alebo lokálnymi infekčnými komplikáciami, vrátane závažných 

stavov (sepsa, tromboflebitída, endokarditída). Na vznik týchto infekcií prispieva mnoho 

faktorov. Dodržaný postup pri zavádzaní katétra (nesprávny aseptický prístup), použitý 

materiál ku kanylácii, kontaminované roztoky a. i. Prvým príznakom, že vznikla infekcia, je 

zápal v mieste katétra (začervenanie, bolestivosť), purulentný exsudát, bakteriémia (zvyčajne 

kontinuálne), horúčka (37,5-38,5 °C), sepsa (Vintr, 2011). 

Intubácia, tracheostómia a umelá ventilácia pľúc patria predovšetkým k značným rizikám 

vzniku respiračných NN. Pneumónia patrí k druhej skupine najčastejších nozokomiálnych 

nákaz u pacientov, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Incidencia tejto infekcie 

predstavuje rozmedzie 18-70 %, s následnou letalitou 40- 80 %. Frekvencia vyskytujúcich sa 

pôvodcov tejto bakteriálnej infekcie je podmienená aj dĺžkou trvania umelej pľúcnej 



ventilácie pacienta. Preukázané bolo zvyšujúce sa riziko pravdepodobnosti nozokomiálnej 

pneumónie o 1-3 % každým dňom napojenia pacienta k umelej pľúcnej ventilácie. Riziko 

stúpa s dĺžkou intubácie (Maďar, 2006). U pacientov v intenzívnej starostlivosti prevládajú 

infekcie dolných dýchacích ciest na druhom mieste. Nozokomiálne pneumónie (NP) je 

najčastejším typom NN na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Frekvencia výskytu VAP 

(ventilátorová pneumónia) sa pohybuje podľa rôznych prameňov od 8 do 28 %. Najväčším 

rizikom sú zaťažení pacienti v hrudnej oblasti alebo pacienti s traumou a tiež po rozsiahlych 

chirurgických výkonoch. Vplyv endotracheálnej intubácie na vznik VAP je tak dominantný, 

že pneumónia získaná na pracovisku intenzívnej starostlivosti je prakticky synonymom pre 

ventilátorovú pneumóniu. Endotracheálna intubácia zvyšuje riziko nozokomiálnej pneumónie 

až 21-násobne, s tým je spojený aj výskyt mortality čo predstavuje výskyt 24 až 76 %, pričom 

je potrebné rozlíšiť včasnou VAP, ktorá vznikne do 5 až 7 dní po intubácii, kde je minimálna 

mortalita, a neskoré VAP vyvolanú typickými, neskoro sa vyskytujúcimi mikroorganizmami, 

ako sú Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter a MRSA. Jedným z najdôležitejších faktorov, 

ktoré ovplyvňujú výskyt VAP, je hlavne dĺžka trvania umelej pľúcnej ventilácie (Sas, 2010). 

Do prevencie NN zaraďujeme široké spektrum opatrení z oblasti epidemiológie, hygieny, 

ošetrovateľstva, medicíny i nemedicínskych odborov. Predstavuje špecifický proces, ktorý si 

vyžaduje syntetizáciu vedomostí, návykov a myslenia zdravotníckych pracovníkov. V 

súčasnosti je dostatok zahraničných i domácich odborných publikácií a smerníc (guidelines), 

ktoré sa prevenciou nozokomiálnych nákaz zaoberajú. I napriek dostatočnému množstvu 

odbornej literatúry, mnohé prieskumy a štúdie poukazujú na priemerné až podpriemerné 

vedomosti zdravotníckych pracovníkov o základných podmienkach úspešnej prevencie 

nozokomiálnych nákaz (Boledovičová, 2010). 

Špecifické opatrenia v prevencii NN súvisia s vykonávaním priamych diagnosticko-

terapeutických a ošetrovateľských činností v starostlivosti o pacienta. Všetky výkony, ktoré sa 

u pacienta vykonávajú, by mali smerovať k podpore zdravia a nemali by viesť k poškodeniu 

jeho zdravia. Diagnosticko-terapeutické výkony a najmä ošetrovateľská starostlivosť, ktorá sa 

poskytuje pacientovi, musí byť vykonávaná podľa určených štandardov príslušného 

zdravotníckeho zariadenia a zadaných metodík Ministerstva zdravotníctva SR. Predovšetkým 

uplatňovať zásady techniky bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti a dodržiavanie zásad 

antisepsy a asepsy pri výkonoch v starostlivosti o pacienta. Všetci zamestnanci 

zdravotníckeho zariadenia by mali byť v jednotlivých oblastiach prevencie NN pravidelne 

preškoľovaní. Manažment každého zdravotníckeho zariadenia by mal mať stanovený 



strategický plán na zvyšovanie odborného rastu personálu zdravotníckeho zariadenia, ktorý by 

obsahoval aj vzdelávanie v tejto oblasti (Štefkovičová, 2007). Starostlivosť o osobnú hygienu 

pacienta, dbať na hygienu personálu, manipuláciu s biologickým materiálom. Dôležitá je 

dekontaminácia, dezinfekcia, sterilizácia prístrojov a prostredia, tiež manipulácia so stravou 

pacientov. V prerušení cesty šírenia je dôležité umývanie rúk a používanie jednorazových 

ochranných pracovných prostriedkov (rukavice, rúška, čiapky), izolácia pacientov 

infikovaných kolonizovanými multirezistentnými baktériami a aj zvýšená starostlivosť o 

okolie pacienta, ktoré zahŕňa predovšetkým: 

 kontrolu mikrobiálnej situácie - kultivácie, citlivosti a rezistenciu mikróbov, 

 kontrolovať bakteriálne osídlenie u pacienta a mikrobiologické vyšetrenie 

aplikovať pri zmene zdravotného stavu, 

 rozumná a uvážlivá antibiotická liečba - ide o cielené podávanie ATB na základe 

kultivácie a citlivosti mikroorganizmov, 

 umývanie a dezinfekcia rúk podľa štandardu predpísaným spôsobom, 

 dodržiavanie zásad osobnej hygieny, 

 zákaz každej konzumácie jedla, pitia a fajčenia na pracovisku (pre stravovanie sú 

vyhradené miesta), 

 dôležité je tiež nosenie ochranného oblečenia a častá výmena rukavíc (Bandíková, 

2005). 

HER predstavuje komplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadenia a komplex 

epidemiologických opatrení zameraných na ochranu zdravia pacientov a zamestnancov 

každého zariadenia na predchádzanie vzniku a šírenia nemocničných nákaz. Je nevyhnutné 

a potrebné, aby tento režim dodržiaval každý člen kolektívu zdravotníckeho zariadenia, každý 

vedúci pracovník alebo ním poverená osoba by mala kontrolovať dodržiavanie týchto zásad. 

Medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom vzniká veľmi úzky a obojstranný kontakt. 

Bariérová ošetrovateľská starostlivosť má zásady, ktoré môžu zabrániť prenoseniu infekcie. V 

prevencii vzniku a šírenia infekcie by mali zdravotníci dôsledne dodržiavať tieto zásady 

a rešpektovať bariérovú ošetrovateľskú starostlivosť: 

 používať rúško, rukavice, ochranný odev,  

 umývať a dezinfikovať ruky pred zdravotníckymi výkonmi a po nich, pri každom 

kontakte s pacientom, po manipulácii s bielizňou a biologickým materiálom,  

 upraviť nechty tak, aby boli krátke a čisté, umelé nechty nie sú povolené, 



 používať účelný čistý pracovný odev, 

 individualizovať pomôcky pre každého pacienta zvlášť ako sú fonendoskop, 

snímače, podložné misy, preväzový materiál, masti, kvapky, predmety osobnej 

potreby,  

 používať plášte pri pohyboch v jednotlivých boxoch, najmä pri polohovaní ich 

výmena pri každom pacientovi,  

 likvidácia predmetov na jednorazové použitie a ich triedenie,  

 bezpečná likvidácia infekčného odpadu,  

 stravovať sa v oddelených denných miestnostiach,  

 dodržiavať zásady osobnej hygieny,  

 dodržiavať zásady hygienicko-epidemiologického režimu, ktoré sú vedené v 

prevádzkovom poriadku každého oddelenia,  

 podrobiť sa mikrobiologickým testom v rámci diagnostických a preventívnych 

postupov, 

 u pacientov na začiatku hospitalizácie nikdy nepoznáme stav ich infekčnosti, preto 

sme povinní použiť všetky dostupné prostriedky bariérovej ošetrovateľskej  

starostlivosti. 

 bariérový izolačný režim (Šrámová, 2013). 

 

Dôležité je dodržiavať hygienické a protiepidemické zásady v starostlivosti o pacientov na 

oddelení, v starostlivosti o akútne, ale aj neakútne prípady pacientov, a tým predchádzať 

vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz. Nevedomosťou alebo vedomým nedodržiavaním 

preventívnych opatrení môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia alebo ohrozenia života 

pacientov, zvýšenej chorobnosti zdravotníkov (Beňadiková, 2014). Jedným zo základných 

opatrení proti škodlivému pôsobeniu mikroorganizmov je dezinfekcia predmetov, plôch, 

pomôcok. Tvorí základ protiepidemického režimu v zdravotníckych zariadeniach, čo 

predstavuje súbor opatrení, ktoré zamedzujú ďalšiemu šíreniu choroboplodných zárodkov na 

povrchu predmetov, plôch a na pokožke. Pravidelná dezinfekcia povrchu plôch a predmetov 

tvoria základ prevencie vzniku nozokomiálnych nákaz. Kontaminované predmety a nástroje 

sa pred umývaním a mechanickou očistou ihneď odkladajú do dezinfekčného roztoku s 

virucídnym účinkom. Je nutné dodržiavať správnu koncentráciu dezinfekčného roztoku a 

expozičný čas (Pokorná, 2009). 



Významnú úlohu v problematike nozokomiálnych nákaz majú v značnej miere sestry, ktoré 

prichádzajú do styku s pacientmi najčastejšie. Sestry tvoria najväčšiu skupinu zdravotníckeho 

personálu a ako súčasť ošetrovateľského tímu výrazným spôsobom prispievajú k súčasnému 

stavu výskytu nozokomiálnych nákaz. Aby sa sestry mohli pričiniť k zníženiu výskytu 

nozokomiálnych nákaz, musia mať dostatočné vedomosti v problematike nozokomiálnych 

nákaz, musia vedieť, chcieť a mať možnosť uskutočňovať opatrenia v prevencii 

nozokomiálnych nákaz (Maďar, 2006).   

Významným faktom je, že zvýšenie počtu pacientov k počtu sestier prináša rast incidencie 

nozokomiálnych nákaz. Keď má oddelenie málo sestier a sú zaneprázdnené prílišnou 

administratívou, nemajú objektívne čas, aby sa v rámci prevencie nozokomiálnych nákaz 

urobili to, čo je potrebné a viac sa venovali ich prevencii. Ak vedenie nemocnice chce ušetriť 

zbytočné finančné náklady, mála by byť jednou z hlavných priorít pozornosť venovaná 

prevencii nozokomiálnych nákaz a to nielen v kontexte platnej legislatívy, ale aj v rámci 

súčasných nových poznatkov v odbore a tzv. best practice. 

Stav výskytu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckom zariadení spadá medzi ukazovatele 

úrovne a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Podstatnou súčasťou komplexného 

hodnotenia zdravotnej starostlivosti je aj sledovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. 

Ubrániť sa vzniku nozokomiálnym nákazám je takmer nemožné, ale účinnou prevenciou sa dá 

znížiť ich riziko na minimum. V prevencii nozokomiálnych nákaz sa významnou mierou 

môžu podieľať sestry a to predovšetkým v oblasti dodržiavania hygienických a 

protiepidemiologických opatrení, najmä v oblasti hygieny rúk. Základ prevencie sú 

dostatočné a vedecky podložené vedomosti, postoje a zručnosti sestry, ktoré získa počas 

pregraduálnej prípravy a následne ich môže aktualizovať počas postgraduálnej prípravy. 

Vyžaduje si to skĺbenie vedomostí, kritického myslenia, primeranej automatizácie správnych 

návykov a osobnej zodpovednosti (Lešičková, 2009). 

Sestry ako manažérky ošetrovateľskej starostlivosti v súčasnej dobe majú možnosť aktívne sa 

zapájať do všetkých oblastí prevencie NN v teoretickej i praktickej rovine. Vytváranie nových 

smerníc, štandardov a edukačných plánov, ktoré prispievajú k stanoveniu jasných kritérií 

výkonov, na zrealizovanie praktického výkonu s vedomím dodržania všetkých hygienicko-

epidemiologických zásad čo predstavuje pravú záruku prevencie NN. Množstvo 

nadobudnutých informácií je priamoúmerné prejavom záujmu o problematiku. Pre udržanie 

kvalitnej a bezpečnej ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení je dôležité z hľadiska 



organizácie realizovať pravidelné, individuálne školenia sestier o hygiene rúk, zaškoľovať 

(adaptačný proces) nové sestry so zameraním na problematiku oddelenia a individuálny 

prístup. Sestry by mali povinne: 

 absolvovať kurzy pre sestry o zavádzaní a ošetrovaní žilných vstupov,  

 vypracovať štandardný operačný postup pre jednotlivé ošetrovateľské intervencie, 

  realizovať pravidelné audity, ich plnenia,  

 zabezpečiť dostatok zdravotníckeho materiálu a pomôcok (Kelčíková, 2009). 

Konečným cieľom ošetrovateľstva je dodať pacientom najlepšiu možnú starostlivosť. Aj cez 

početné prekážky s pomocou výskumu, je naďalej silná motivácia medzi sestrami učiť sa 

zručnosti potrebné k praxi založenej na dôkazoch ošetrovateľstva. Aplikácia výsledkov 

výskumu do praxe ide ruka v ruke s klinickými odbornými znalosťami a preferencie a 

hodnoty pacienta (centre for Evidence-Based medicine, 2014). Pri svojej práci musia sestry 

dodržiavať a presadzovať techniku bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti: 

 používať jednorazové pomôcky, individualizovať pomôcky pre každého pacienta 

zvlášť, 

 starať o osobnú hygienu pacienta aj svoju, 

 dodržiavať pracovné postupy podľa štandardov daného zdravotníckeho pracoviska 

a metodík MZ SR (aseptické postupy, sterilné pomôcky, dekontaminácia pomôcok 

...), 

 dodržiavať a kontrolovať čistotu prostredia, 

 používať účinné dezinfekčné prostriedky podľa organizačných pokynov oddelenia 

a hygienického epidemiologického režimu, 

 dávať pozor na to, aby pri jednotlivých pracovných postupoch nedošlo k porušeniu 

asepsy, 

 dodržiavať dokonalú dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok a materiálu, 

 používať dostatočné a predpísané ochranné pomôcky v starostlivosti o pacienta, 

 venovať dostatočnú pozornosť, aby nedošlo k porušeniu integrity kože a slizníc 

u pacienta dlhodobo hospitalizovaného, 

sestra nesmie pri svojej práci nosiť šperky a hodinky na rukách, mať dlhé alebo 

umelé nalakované nechty, 

 sestra musí používať čistý pracovný odev na každý deň a pre určené pracovné 

postupy používať ochranný odev, 



 dodržiavať zásady hygienického umývania rúk v zdravotníckom zariadení, 

 dôsledná manipulácia s čistou a špinavou bielizňou, 

 precízne a zásadne manipulovať s biologickým materiálom, 

 správne a čisto manipulovať so stravou, 

 dodržiavať správne zásady s nakladaním a triedením odpadov, 

 poznať a riadiť sa podľa zásad hygienicko-epidemiologického režimu na danom 

oddelení, 

 sestra je príkladom pre svojich kolegov ako lekárov, tak aj pre pomocný personál 

a nabáda ich k dodržovaniu preventívnych opatrení v predchádzaní 

nozokomiálnym nákazám, 

 sestra musí prehlbovať svoje vedomosti a praktické skúsenosti.  Dodržiavanie 

týchto zásad výrazným spôsobom môže prispievať k zníženiu výskytu 

nozokomiálnych nákaz (Kovalčíková, 2009). 
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