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Druhy NN
=Infekce spojené se zdravotní péčí
• Pneumonie 
• Infekce místa operační rány
• Močové infekce
• Infekce krevního řečiště
• Ostatní (GIT, infekce DC…)



NN ve FN – srovnání dle klinik
2013-2015 (absolutní počty)



Virové NN
– zlomek celkového počtu NN
CAVE: závažnost, následky 



Virové NN

•Nespecifické – odraz epidemiologické situace 
ve spádu
(běžné nákazy - chřipka, varicella,VHA )

•Specifické – souvislost s pobytem v ZZ, 
důsledek diagnostických či terapeutických 
výkonů (př. hepatitis B, C)

Endogenní, exogenní
Specifická epidemiologie a Th



Virové NN  - zdroje

• Pacient (+ návštěvy)
• Personál
• Nemocniční prostředí



Zdroje NN - personál
•Ruce personálu – význam hygieny rukou  

10% HAI – „staff outbreaks“
•Dodržování bariérového ošetřování
•OOPP

Úzký kontakt pacienta a zdravotníka
Personál s příznaky infekce pracuje 

(udržitelnost chodu oddělení)



Virové NN  - zdroje - návštěvník

• Uvolnění režimu návštěv, chování návštěv 
(problém z pohledu epidemiologa)

• Uvědomění – nenavštěvovat pacienta při 
příznacích nemoci – edukace
(JIP, riziková oddělení)

• Dodržování hyg.epid režimu - domácí řád
(hygiena rukou, nesedat na postel,  
nenosit jídlo, zejména podléhající zkáze)



Zdroje NN 

• Exogenní nákazy - zdroj klinicky nemocný nebo 
bezpříznakový nosič
(vylučování agens do vnějšího prostředí a  
přímým/nepřímým kontaktem – přenos)

• Přenos na zdravotníka – není NN, ale NzP
• Endogenní – pacient je zdrojem sám sobě –

etiol. agens pro pac. neškodná se po zavlečení do 
jiné lokality stává patogenní (SSI) či po ATB 
léčbě



Virové NN ve FN HK

Chřipka, RS viry, adenoviry
Rotaviry, noroviry
Herpesviry
Varicella



Potenciální rizika ve FN HK

• Stomatologie (herpes, chřipka, HBV, HIV)
• Endoskopická pracoviště – duté části 

endoskopů (HIV, HCV, HBV – kontrola 
dezinfekce VSD,DSD)

• Chirurgická pracoviště – KCH, pánevní
chirurgie, PGK (expozice tělním tekutinám, 
riziko poranění ostrým předmětem)

• Ošetřování pacientů (s/bez příznaků infekce)
• Imunosuprimovaní pacienti (hematol, HDS…)



Řízení rizika 
Protiepidemická opatření

• Preventivní
Prevence vzniku NN 
(hygepid řád provozu, hygiena pacienta, prostředí, 

personálu)
• Represívní
zabraňující rozšíření infekce – zaměřena na zdroj –

izolace pacienta, kontaktů, skríning kontaktů,  
cestu přenosu (bariérové ošetřování, hygiena 
rukou, dezinfekce ploch a vnímavého pacienta 
(adekvátní th a výživa, edukace)



Prevence virových infekcí přenosných 
krví

(hepatitidy, HIV)
• OOPP
• Prevence poranění ostrým předmětem –

bezpečná, správná a zodpovědná manipulace
• Surveillance poraněných ostrým předmětem, LD
Legislativa:
Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
Vyhl. 473/2008 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro 

vybrané nákazy



Celkové počty poraněných 
v absolutních číslech 2011 – 2015



Poranění ostrým předmětem
Procentuální srovnání poranění od známého a neznámého zdroje 

2011 – 2015



Poraněných ostrým předmětem – druh 
poranění



Poranění – vývoj podle kategorií
zaměstnanců 2011 - 2015



Prevence poranění ostrým 
předmětem

• Bezpečná a zodpovědná manipulace s ostrými 
předměty a  odpadem

• Surveillance - postexpoziční profylaxe
(2015 - 2 případy poranění od HIV pozit. 

pacienta, postexpoziční profylaxe 
(spolupráce KIN)



Hepatitis B

Dlouhodobá, obtížná infekce stran th, cirhóza, 
karcinom jater, selhání jater, smrt
Šíření ve ZZ krví, tělními tekutinami (HDS, 
endoskopy, stomatologie)
Ostré předměty – jehly,..
•Hrozba ?
Vakcinace zdravotníků, populace od r. 1987 

CAVE: cizinci, starší osoby, non respondeři,…
transfúze



Hepatitis C
• Dlouhodobá, obtížná infekce stran th, 

cirhóza, karcinom jater, selhání jater, 
smrt

• Přenos krví infekčních osob, vzácně, ale 
existuje

• Šíření ve ZZ krví - ostré předměty –
jehly, endoskopy, transfúze…

• Surveillance poraněných, dohled



HIV
• Narůstá počet nakažených osob v ČR a tím i 

riziko přenosu nákazy v ZZ
• Přenos HIV je vzácný, ale možný (dezinfekce, 

sterilizace, používání OOPP), většina expozic 
nekončí přenosem infekce

• Rizikové skupiny – stomatologie, invazívní
výkony, vzácně přenos z tkání dárce (dle zdrojů
CDC)

• Prevence přenosu – OOPP, dezinfekce, 
sterilizace, postexpoziční profylaxe



Norovirové NN
• Noroviry – snadný přenos kontaminovanýma 

rukama, povrchy, vodou, jídlem
• Sezónní epidemické výskyty napříč FN
• Pacienti, personál
• CAVE – vylučování viru po odeznění příznaků

nemoci (sdílení denní místnosti)
• Dodržovat HR, zůstat doma při příznacích 

onemocnění – využití „sick days“
• Účinná dezinfekce – ruce, plochy, OOPP



Rotavirové NN
• Rotaviry – snadný přenos kontaminovanýma 

rukama, (i vzduchem – aerosol)
• Sezónní epidemické výskyty - dětská oddělení, 

hematoonkologie, poslední 2 roky rotaviry 
„nerespektují“ sezónnost

• Pacienti, personál, doprovody dětí
• CAVE – vylučování viru po odeznění příznaků

nemoci (sdílení denní místnosti)
• Dodržovat HR, zůstat doma při příznacích 

onemocnění – využití „sick days“
• Účinná dezinfekce – ruce, plochy, OOPP



Chřipka, ARI
• Očkování personálu (JIP, riziková pracoviště)
• OOPP
• Omezení režimu návštěv, kontrola návštěv
(Přenosy cca 10%, úmrtí na chřipku)
• Zdravotničtí pracovníci s příznaky -

vyloučení z práce nebo důsledné používání
OOPP



Hepatitis A
• Jako NN vzácně
• Přenos fekálně orální cestou, nespecifická

NN, odraz epid. situace ve spádu
• Kontaminovaná voda, potraviny (donáška 

z domu, kuchař), hygiena rukou personálu 
a návštěv, sdílení- jídlo, pití, cigarety 
(personál, rodina, spolupacienti)



Protiepidemická opatření
• HDR, rukavice – důležitost HR, zvyšování compliance 

HR skrze pacienty – projekt WHO 
10% epidemických výskytů – „staff outbreaks“
• Důsledné dodržování bariérového ošetřovatelského 

režimu u všech pacientů
• OOPP - Jednorázovost jednorázových pomůcek
• Izolační opatření u pozit./rizikoví, vyčleněný oš. 

personál 
• Noční směny personálu, konziliáři, servis, návštěvy



Protiepidemická opatření

• Dezinfekční prostředky (účinnost -noro, 
HAV…)

• Důkladný terminální úklid a dezinfekce
• Prostorová dezinfekce
• Nakládání s odpady, prádlem
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Kontrola výskytu virových NN
• včasná diagnostika, včasná info klinikám, šetření, 

včasná a efektivní protiepidemická opatření, evidence, 
analýza

Cíl
Zvýšení bezpečí pacientů i personálu
Zamezení neřízeného šíření infekcí
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Děkuji za pozornost


