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• V letech 1996–2007 bylo v odvětví zdravotní a sociální péče hlášeno celkem 
3 012 nemocí z povolání , což představovalo 15,1 % ze všech nemocí z 
povolání v ČR

• V roce 2007 byla incidence u zdravotníků 64,3 případů na 100 000 pojištěnců, 
téměř 2,5krát p řevyšovala celkovou incidenci nemocí z povolání v ČR 
(26,7 případů na 100 000 pojištěnců)

• Nejčastějšími hlášenými nemocemi z povolání u zdravotnických pracovníků 
jsou
• onemocn ění přenosná a parazitární (celkem 2 365, tj. 78,5 % případů)
• profesionální dermatózy (celkem 495, tj. 16,4 % případů). 

Nemoci z povolání mezi zdravotníky v ČR

Zdroj: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. a ost: Zdravotníci a nemoci z povolání v České republice; Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 69–71 
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• Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro potřebnou úpravu, doplnění, specifikaci 
právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména s ohledem na dodržování 
bezpečnosti práce v oblasti hygieny ve zdravotních a sociálních službách v rámci ČR. Stěžejními 
aktivitami bude komparace stávající právní úpravy se stavem v jiných státech Evropské unie, 
zároveň komparace se stavem v náhodných zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních 
služeb a v návaznosti pak zmapování a rozbor samotného právního stavu s reálným stavem, 
identifikace krizových míst pro obcházení stávajících právních předpisů. Nakonec bude vytvořen 
komplexní podkladový materiál v dané problematice pro potřeby rezortu MPSV.

• Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na 
dodržování hygieny (desinfekce apod.), id. V09-S4
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Výzkumné úkoly

Výzkumný úkol 1

Zjištění závislosti vzniku 
infekčních onemocnění u 
pracovníků ve zdravotnictví 
a sociálních službách na 
úrovni provádění hygienické 
dezinfekce rukou.
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Průzkum mezi 129 účastníky Greiswald University Hospital
(březen 2005 – duben 2006)
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Výzkumný úkol 1

Metoda

• HARTMANN-RICO a.s. navázal spolupráci s 30 nemocničními odděleními a 20 
ústavy sociální péče v celé ČR

• Na každém oddělení/ÚSP byl proškolen pozorovatel, který měl za úkol sledovat a 
zaznamenávat:

• Výskyt infekčních onemocnění u svých spolupracovníků (týdně)

• Spotřebu alkoholových dezinfekčních přípravků (měsíčně)
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Výzkumný úkol 1

Metoda

Kód 
zdravotníka Věk Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

0- žádné onemocnění
1- běžné nachlazení
2- sinusitida
3- bolest v krku
4- horečka
5- kašel
6- bronchitida
7- pneumonie
8- chřipka
9- průjem
N- nepřítomen

Období
Spot řeba 

ADPR (litry)

Počet 
ošet řo-
vacích 

dnů

Spot řeba 
na 1000 

ošet řova-
cích dn ů

listopad 19 8,5 563 15,1

prosinec 19 7 485 14,4

leden 20 9 582 15,5

únor 20

březen 20
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• Pozorováno bylo celkem 1418 zdravotníků a pracovníků sociální péče

• Zaznamenáno 27 249 stavů 0 – 9 (0 - bez infekce, 1 – běžné 
nachlazení, …., 9 – průjem)

• Věková struktura pozorovaných:

Výsledky

Výzkumný úkol 1
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Výzkumný úkol 1

Výsledky
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Výzkumný úkol 1

Výsledky
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Celkové počty jednotlivých infekcí (n = 2943) 

1- běžné nachlazení 2- sinusitida 3- bolest v krku

4- horečka 5- kašel 6- bronchitida

7- pneumonie 8- chřipka 9- průjem
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Celková spotřeba alkoholových dezinfekčních přípravků
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Výzkumný úkol 1
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Výzkumný úkol 1

Výsledky

Spot řeba alkoholového dezinfek čního p řípravku 
na osobu a m ěsíc - nemocnice

Minimum … 90 ml

Maximum … 3000 ml

Průměr … 680 ml

Medián … 530 ml
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Výzkumný úkol 1

Výsledky

Spot řeba alkoholového dezinfek čního p řípravku 
na osobu a m ěsíc - nemocnice

Minimum … 90 ml … 1 HDR/den

Maximum … 3000 ml … 33 HDR/den

Průměr … 680 ml … 8 HDR/den

Medián … 530 ml … 6 HDR/den
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Výzkumný úkol 1

Výsledky

Spot řeba alkoholového dezinfek čního p řípravku        
na osobu a m ěsíc - ÚSP

Minimum … 40 ml … 1 HDR/2 dny

Maximum … 4120 (1760) ml … 45 (20) HDR/den

Průměr … 380 ml … 4 HDR/den

Medián … 200 ml … 2 HDR/den ?
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Závěry:
• Hypotéza: Na odd ěleních s vyšší spot řebou alkoholových dezinfek čních

přípravk ů je nižší po čet přenosných infekcí

Výzkumný úkol 1

Testování závislosti měsíční spotřeby 
na osobu a počtů infekčních stavů na 
osobu a měsíc pomocí Pearsonova chí-
kvadrát testu nezávislosti

Výsledek: 

veli činy jsou na sob ě závislé 

(p = 0,030)

Hypotéza je potvrzena

Listopad 2019 až 
březen 2020

Relativní m ěsíční výskyt infekcí

Měsíční spot řeba na 
osobu (litry)

0
0,1 % až 

3,0 %
3,1 % až 

5,0 %
5,1 % až 

7,5 %
7,6 % až 
14,0 %

14,1 % 
a více

Celkem

0 až 0,31 1 8 2 6 8 10 35

0,32 až 0,50 4 7 3 8 8 7 37

0,51 až 0,90 1 7 8 5 10 5 36

0,91 a více 10 3 8 6 4 6 37

Celkem 16 25 21 25 30 28 145



Veřejné15 20.11.2020Projekt VÚBP

Závěry:
• Hypotéza: Na odd ěleních s vyšší spot řebou alkoholových dezinfek čních

přípravk ů je nižší po čet přenosných infekcí

Výzkumný úkol 1

Testování závislosti měsíční spotřeby 
na osobu a počtů infekčních stavů na 
osobu a měsíc pomocí Pearsonova chí-
kvadrát testu nezávislosti

Výsledek: 

veli činy jsou na sob ě závislé 

(p = 0,044)

Hypotéza je potvrzena

Listopad 2019 až únor 
2020

Relativní m ěsíční výskyt infekcí

Měsíční spot řeba na 
osobu (litry)

0 % až 2 
%

3 % až 5 
%

6 % až 8 
%

9 % až 
15 %

16 % a 
více

Celkem

0 až 0,29 6 3 7 3 6 25

0,30 až 0,40 4 2 7 6 8 27

0,41 až 0,79 5 12 6 10 3 36

0,80+ 8 10 3 5 2 28

Celkem 23 27 23 24 19 116
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Závěry:
• Hypotéza: Na odd ěleních s vyšší spot řebou alkoholových dezinfek čních

přípravk ů je nižší po čet přenosných infekcí

Výzkumný úkol 1
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Mezi spotřebou a relativním počtem zdravých je rostoucí lineární závislost, i když korelace je poměrně 
slabá (15 %).
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Závěry:
• Hypotéza: Na odd ěleních s vyšší spot řebou alkoholových dezinfek čních

přípravk ů je nižší po čet přenosných infekcí

Výzkumný úkol 1

Poměr infek čních stav ů k po čtu osob 
(měsíčně) – ÚSP

Měsíční spot řeba v 
litrech na osobu

0 až 2 % 3 % až 5 % 6 až 10 %
11 % a 

více
CELKEM

0 - 0,10 3 8 6 3 20

0,11 - 0,19 6 5 8 5 24

0,20 - 0,35 5 2 6 10 23

0,36 + 9 8 4 6 27

CELKEM 23 23 24 24 94

Testování závislosti měsíční spotřeby 
na osobu a počtů infekčních stavů na 
osobu a měsíc pomocí Pearsonova chí-
kvadrát testu nezávislosti

Výsledek: 

veli činy nejsou na sob ě závislé 

(p = 0,189)

Hypotéza není potvrzena



Veřejné18 20.11.2020Projekt VÚBP

Diskuse

Přenosným infekčním onemocněním se může každý člověk nakazit nejen v zaměstnání, 
ale také při svých volnočasových aktivitách nebo doma. Přesto výsledek studie ukazuje, 
že pokud by zdravotníci častěji prováděli hygienickou dezinfekci rukou, míra výskytu 
přenosných onemocnění na jejich oddělení by se mírně snížila.

Hlavní příčinnou nepotvrzení hypotézy v ÚSP může být velmi malá spotřeba 
dezinfekčního přípravku na ruce
• V nemocnicích jsou sloučena data jak z ARO/JIP, tak i standardních oddělení různých typů; přitom 

na ARO/JIP je obecně vyšší spotřeba dezinfekčních přípravků na ruce než na standardních 
odděleních

• Vliv na výsledky může mít také používání ostatních OOPP v měsíci březnu kvůli výskytu koronaviru

a vliv sezónnosti infekcí (klesající počet infekcí v březnu)

Výzkumný úkol 1
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Výzkumné úkoly

Výzkumný úkol 2

Obsahem druhého výzkumného úkolu je zjištění hlavních faktorů 
v chování zdravotníků, které ovlivňují stav pokožky jejich rukou. 
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Výzkumný úkol 2

Metoda

• HARTMANN-RICO a.s. navázal spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy 
univerzity v Brně, která se zavázala pověřit prováděním tohoto úkolu studenty 
lékařských fakult

• Byl vytvořen dotazník, který zkoumal chování respondentů v hygieně rukou (mytí, 
dezinfekce, péče o pokožku, rukavice) a také se do něj zaznamenal stav pokožky 
rukou každého respondenta (objektivní a subjektivní)

• Minimální počet vyplněných dotazníků byl stanoven na 400

• Byly vytvořeny pracovní hypotézy zkoumající vliv rozličných faktorů na stav pokožky 
rukou, které byly následně statisticky vyhodnoceny
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• Bylo zkoumáno chování subjektů 
v mytí rukou, dezinfekci rukou, 
používání pěstících a 
regeneračních přípravků a 
používání rukavic

• Zároveň byl zjišťován stav 
pokožky rukou každého subjektu

Metoda

Výzkumný úkol 2
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Výzkumný úkol 2

Výsledky

• Skutečný počet vyplněných dotazníků byl 813 

(435 z 29 nemocničních oddělení a 378 z 18 ÚSP)

• Mezi respondenty bylo 92 % žen

• Délka pracovního poměru:
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Výsledky

• Relativní četnost poškození 
pokožky normovaná podle 
délky pracovního poměru

Výzkumný úkol 2
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1 = žádné poškození 2 = malá lokalizovaná místa 3 = rozsáhlá poškození



Veřejné24 20.11.2020Projekt VÚBP

Výzkumný úkol 2
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55%
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Výsledky
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Výzkumný úkol 2
Výsledky

78%

11%

5%
6%

Hygienická dezinfekce rukou, když se má provádět

ANO, vždy většinou ANO většinou NE NE nikdy

42%

15%

28%

15%

Hygienická dezinfekce rukou, když se nemá provádět

ANO, vždy většinou ANO většinou NE NE nikdy
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Výzkumný úkol 2
Výsledky

10%

23%

21%11%

17%

9%

9%

Denní četnost provád ění hygienické
dezinfekce rukou - nemocnice

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-80 81+

Vykázané počty provádění HDR 
vedou k výsledku, že každý 
respondent v nemocnici si 
dezinfikuje ruce přibližně 34x 
denně.

Při srovnání s výpočtem počtu 
HDR z průměrné spotřeby (8x) je 
číslo získané v dotaznících 
značně nadhodnocené.
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Výzkumný úkol 2
Výsledky
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Četnost používání p ěstících a regenera čních p řípravk ů
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Výzkumný úkol 2
Výsledky
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Výzkumný úkol 2
Hypotéza Potvrzena Nepotvrzena

Čím častější je mytí rukou,  tím je častější subjektivní pocit suchosti pokožky. 

S rostoucí délkou pracovního poměru a věkem se zhoršuje stav pokožky. 
Používání horké a teplé vody vede k většímu poškození pokožky než používání studené a 
vlažné vody 
Používání pevného mýdla vede k většímu poškození pokožky než používání tekutého mýdla 
nebo tekutého mýdla s pH 5,5 

Čím častěji se provádí hygienická dezinfekce rukou, tím nižší je vysušení pokožky, 
Čím častěji (= ve více situacích) se používají pěstící přípravky, tím je pokožka méně 
vysušená. 

Nepoužívání pěstících a regeneračních přípravků vede k většímu poškození pokožky.  

Čím delší dobu jsou nasazeny rukavice, tím více je poškozená pokožka 

Čím častěji jsou rukavice v průběhu dne používány, tím více je pokožka vysušená 
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Výzkumný úkol 2

Diskuse

• V důsledku nemožnosti navštěvovat od února 2020 zdravotnická a sociální zařízení 
nemohl být ve většině případů posuzován objektivní stav pokožky; odpovědi v 
dotaznících zachycují popis stavu pokožky přímo subjektem

• V odhadech provádění hygienické dezinfekce rukou (a přeneseně také v mytí rukou či 
v používání rukavic) se významně projevil Hawthornský efekt

• 40 % respondentů uvádí, že používá pěstící a regenerační přípravky, které ji 
neposkytl zaměstnavatel; přitom se prokázal pozitivní vliv jejich používání na stav 
pokožky.
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Máte dotazy?

Děkujeme.


