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V dubnu tohoto roku jsme byli osloveni společností HARTMANN-RIGO a.s., abychom s nimi 
v rámci projektu VÚBP spolupracovali na průzkumu týkajícího se pdužívání osobních 
ochranných pracovních prostředků našimi zaměstnanci. Vzhledem k' aktuálnosti této otázky 
v době covidové pandemie jsme se rozhodli nabídku na spolupráci přijmout a navíc ji využít 
k širšímu průzkumu v naší nemocnici. 

Připravený dotazník jsme proto rozeslali co nejširšímu okruhu lékařů, sester i dalších 
pracovníků. Potěšilo nás, že k tomu mnoho zaměstnanců přistoupilo iniciativně a aktivně, 
takže jsme získali odpovědi od 113 osob, z toho bylo 108 zdravotníků. Odpovědi byly po 
skončení průzkumu zpracovány společností HARTMANN-RIGO a.s. a následně nám byly 
poskytnuty a prezentovány. Kromě toho, že jsme se dozvěděli samotné výsledky průzkumu, 
hodnotíme tento projekt jako přínosný v těchto bodech: 

1. získali jsme přímou reakci personálu na to, jak vnímají faktickou část práce
managementu,

2. odstranilo se rozdílné vnímání (managementem a personálem) toho, jak se používají
OOPP,

3. zjistili jsme, jaké potřeby má personál v oblasti vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce
a ochraně zdraví,

4. dozvěděli jsme se, zda bylo v akutním stadiu covidové epidemie vzdělávání
zaměstnanců prováděno v dostatečné míře,

5. odstranili jsme nedostatek zjištěný díky průzkumu, a to zajištění správné velikosti
respirátorů pro každého zdravotníka,

6. vnímáme, že díky dotazníku měli zaměstnanci možnost předat svoje zkušenosti
s používáním OOPP managementu.
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Zaujala nás také možnost školení v používání OOPP v prostředí virtuální reality. Bohužel 
kvůli opětovné zhoršené covidové situaci jsme aktivitu v této oblasti museli přerušit. 

Pozitivně hodnotíme jak provedení tohoto průzkumu, tak i spolupráci se společností 
HARTMANN-RICO a.s. 

S úctou a přáním pevného zdraví 

Mgr. Jitka Bílková 
náměstkyně nelékařského zdravotnictví a kvality 
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