
Mimořádné úkoly ve zdravotnických zařízeních v roce 2014 
 
Pracovníci odboru protiepidemického, Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, 
provedli ve vytipovaných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje šetření v rámci 
celostátně a regionálně stanovených priorit s níže uvedenými výsledky. 
 
1. Stomatologické ambulance – byly provedeny kontroly dodržování hygienického režimu 

s provedením bakteriologických stěrů stomatologických koncovek ve 30-ti 
vybraných stomatologických ambulancích v Moravskoslezském kraji, ve kterých bylo 
celkem odebráno 250 stěrů.  
Závěry z mimořádného úkolu 

• Z celkového počtu 250-ti odebraných vzorků bylo 75,3% negativních a ve 21,4% byla 
vykultivována vzdušná flóra (jedná se o mikroorganismy, které se běžně vyskytují 
v prostředí a nemají vliv na zdraví člověka) a ve 3,3% podmíněně patogenní flóra (za 
určitých podmínek může vyvolat onemocnění). 

• Zjištěné nedostatky při provedených kontrolách byly především v oblasti sterilizace a 
manipulace se sterilním materiálem, v oblasti dezinfekce, manipulace a likvidace 
s nebezpečným odpadem. 

• Při kontrole sterilizace byly zjištěny nedostatky ve 4 stomatologických ordinacích, ve 
všech byl vydán příkaz k pozastavení sterilizačního přístroje. V 9 stomatologických 
ordinacích byl vydán peněžitý příkaz za nedostatky v oblasti sterilizace, dezinfekce, 
manipulace s nebezpečným a ostrým odpadem a za chyby spojené s úklidem ordinací. 

 
 

Zjištěné nálezy odebraných vzorků ve stomatologických ordinacích MS kraje v roce 2014 
(v procentech)
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2. Hemodialyzační pracoviště – byly provedeny kontroly dodržování hygienického režimu 

s provedením bakteriologických stěrů na 12 hemodialyzačních pracovištích 
Moravskoslezského kraje. Na každém pracovišti bylo odebráno celkem 30 vzorků a 1 
odběr dezinfekčního prostředku k povrchové dezinfekci ke stanovení koncentrace 
chemickou analýzou. 
Závěry z mimořádného úkolu 

• Laboratorní kultivace prokázala ve většině provedených bakteriálních odběrů 
kontaminaci vzdušnou flórou. Podmíněně patogenní kmeny byly zjištěny  u 21 
odebraných vzorků  a to převážně z pracovních ploch a pomůcek, které přichází do 
častého kontaktu s rukama personálu.  

• Laboratorní výsledky byly projednány s odpovědnými pracovníky jednotlivých 
hemodialýz, kteří provedli příslušná nápravná opatření.  



• Na 2 pracovištích, na kterých byla laboratorní analýzou zjištěna nevyhovující koncentrace 
dezinfekčních pracovních roztoků byl personál proškolen ohledně správné přípravy a 
ředění dezinfekce. 

Zjištěné nálezy odebraných vzorků na hemodialyzačních pracovištích MS kraje v roce 2014 
(v procentech)
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3. Chirurgické a ortopedické zákrokové sály – byly provedeny kontroly vytipovaných 

kritických míst a kontroly dodržování hygienického režimu před invazivním výkonem na 
vybraných 6 chirurgických a 6 ortopedických zákrokových sálech. 
Závěry z mimořádného úkolu 

• Z celkového počtu 240-ti odebraných vzorků bylo 55,4% negativních, ve 41,3% byla 
vykultivována vzdušná flóra a ve 3,3% podmíněně patogenní flóra. 

• Zjištěné nedostatky při provedených kontrolách byly především v oblasti mytí a 
dezinfekce povrchů, provozovateli byla realizována nápravná opatření.  

 
 

Zjištěné nálezy odebraných vzorků v ortopedických a zákrokových sálech MS kraje v roce 2014  
(v procentech)
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4. Pracoviště oftalmologie - krajskou prioritní oblasti v roce 2014 byl výkon státního 

zdravotního dozoru v očních lůžkových a ambulantních zařízeních. Celkem bylo 
provedeno 106 kontrol. Nebyly shledány nedostatky v dodržování provozního řádu a 
platné legislativy a nebyly uděleny sankce. 
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