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PŘÍLOHA 5 USPOŘÁDÁNÍ WORKSHOPU (W)  
 
 
Číslo výzkumného úkolu: V09-S4 
 
Název výzkumného úkolu: Právní úprava bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce 
apod.) 
 
 
Hlavní řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 
Spoluřešitel: Hartmann, a.s. 
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Obsah 
 
Workshop k projektu „Právní úprava bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci ve zdravotnických a sociálních za řízeních 
s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.)“  
 
Datum konání : 9. 10. 2020  
Účastníci : JUDr. Lenka Scheu (VÚBP), Mgr. Jan Vančura (VÚBP), 
Mgr. Kateřina Vančurová (VÚBP), ing. Petr Havlíček (Hartmann), 
Mgr. Jan Civín (Hartmann), ing. Petr Mráz (MPSV) 
S ohledem na špatnou epidemiologickou situaci proběhl workshop 
po domluvě s odborným garantem online v programu MS Teams.  
 
V rámci projektu byla účastníkům představena studie, která 
probíhala v nasmlouvaných zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociálních služeb. V první části byla měřena nemocnost 
zdravotníků a pečovatelů v návaznosti na důslednou hygienu 
rukou.  
Výzkumné úkoly byly následující:  
1. Výzkumný úkol – sledování počtu a typu infekčních onemocnění 
a zjištění korelace s množstvím spotřebované dezinfekce rukou. 
Tento výzkumný úkol probíhal od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. 
Zjišťování počtu a typu infekčního onemocnění a spotřeby 
alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce probíhala na 
25 klinikách či odděleních nemocnic a na 25 sociálních ústavech. 
Ze všech pracovišť jsou k dispozici kompletní data. Situace 
svýskytem koronaviru a s vyhlášením nouzového stavu neměla na 
plnění tohoto výzkumného úkolu žádný nepříznivý vliv. Naopak se 
možná díky zvýšenému provádění hygienické dezinfekce rukou 
zejména v měsíci březnu prokáže či vyvrátí hypotéza o souvislosti 
četnosti provádění dezinfekce rukou a vzniku profesního 
onemocnění (přenosné infekce).  
  
2. Výzkumný úkol – vliv chování zdravotníků a pracovního 
v sociální sféře v hygieně rukou na stav pokožky rukou. 
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Cílem tohoto výzkumného úkolu bylo otestovat hypotézy, které 
potvrdí či vyvrátí vliv chování profesionálů v hygieně rukou na 
poškození pokožky rukou. Bohužel vzhledem k výskytu koronaviru, 
vyhlášení nouzového stavu a zákazu návštěv nebylo pro 
výzkumníky možné navštěvovat osobně zdravotnická zařízení 
a ústavy sociální péče. Provedení tohoto výzkumného úkolu bylo 
tedy modifikováno takto: a) Rozhovor se zdravotníky nebo 
pracovníky sociální péče, který se zaznamená do dotazníku, se 
povede telefonicky nebo on-line b) Stav pokožky rukou bude 
hodnocen pouze subjektivně, nikoliv objektivně c) Trvání tohoto 
výzkumného úkolu bylo prodlouženo do 30. 6. 2020. 
 


