
CHYBĚJÍCÍ PÉČE SOUVISEJÍCÍ S KONTROLOU INFEKCÍ (ICMC-CZ) 
 

INFECTION CONTROL MISSED CARE (ICMC) 
 

Tento dotazník má tři části. V části A poskytnete výzkumnému týmu své demografické informace (anonymně, jméno není nutné 

uvádět). Část B obsahuje otázky týkající se chybějící-nedokončené péče související s kontrolou infekcí. V části C uvedete možné 

důvody neprovedení této péče. Děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

Část A: Demografické informace  

 

1.   Pracujete jako sestra / porodní asistentka ve zdravotníckem zařízení alespoň 1x za 14 dní?             1) ano            2)  ne 

2.   Jaké je Vaše pohlaví?       1) žena       2) muž  

3.   Jaký je Váš věk _______ 

4.  Kde se nachází zdravotnické zařízení, kde pracujete?   a) velké město - krajské město/hlavní město   b) menší město - 

okresní město/obec  

5.   Jaká je Vaše nejvyšší ošetřovatelské vzdělání? (vyberte jen JEDNU možnost) 

1) SZŠ (zdravotnický asistent / praktická sestra) 

2) SZŠ (zdravotní sestra – všeobecná sestra) 

3) VZŠ (všeobecná sestra DiS/ diplomová porodní asistentka) 

4) VŠ (všeobecná sestra/ porodní asistentka Bc.) 

5) VŠ (ošetřovatelské obory/ porodní asistence Mgr, PhD)  

6) VŠ (Bc., Mgr. stupeň vzdélání z jiného oboru než je ošetřovatelství/porodní asistence ) 

7) jiná (specifikujte, prosím) __________________________ 

6.  Bylo Vaše ošetřovatelské vzdělání získané v zahraničí?   1) ano    2) ne     Pokud ano, uveďte stát ____________________ 

7.   Označte svoji pracovní pozici:  

1) praktická sestra / zdravotnický asistent 

2) všeobecná sestra / zdravotní sestra  

3) sestra specialistka 

4) řídicí zdravotnický pracovník (střední nebo liniový management) – staniční sestra / vrchní sestra 

5) jiná (specifikujte, prosím) __________________________ 

8. Máte ve své současné práci zahrnutou specifickou roli „kontroly/prevence infekcí“?   1) ano            2)  ne 

9. Zastáváte-li specifickou roli kontroly/prevence infekcí, jaké je Vaše pracovní zařazení?  ________________________ 

 ____________________________________ 

10. Absolvoval/a jste od dokončeného profesního vzdělání (ošetřovatelství) nějaký z níže uvedených kurzů/školení spojených 

s kontrolou / prevencí infekcí? 

Typ školení ano ne 

Školení v rámci seminářů na oddělení a školení organizované vzdélávacími institucemi   

Certifikovaný kurz   

Vzdělání v oblasti kontroly infekcí (např. asistent hygienické služby, ochrana veřejného zdraví   

Jiné kurzy / vzdělání / školení   

 

11. Počet běžně odpracovaných hodin za týden (jen jedna možnost):  1) méně než 30 hod./týden      2) 30 hod. a více/týden 

12. Uveďte délku praxe na Vašem současném pracovišti:  _______ let  (případně počet měsíců, je-li kratší než jeden rok) 

13. Kolik hodin přesčasů jste měl/a (průměrně) během posledních 3 měsíců?    _______ hodin   

14. Zvažujete odchod ze současné pracovní pozice?    1) ano            2)  ne  

15. Pokud plánujete odejít, v jakém časovém horizontu?     1) do půl roku      2) do jednoho roku      3) za více než 1 rok 

16. Jak často je podle Vás personální obsazení na Vašem úseku dostačující pro účinné zvládání záležitostí souvisejících s  

      kontrolou infekcí? Označte jednu možnost: 

    1) 0 % času (není dostačující)        2)  25 % času          3) 50 % času          4) 75 % času       5) 100 % času (zcela dostačující) 

17. Kolika přijatým pacientům jste poskytl/a péči během Vaší poslední směny (včetně pacientů přeložených na odd.)? ____________ 

18. Kolik pacientů jste propouštěl/a během Vaší poslední směny (včetně pacientů přeložených z odd.)?  _____________ 



Část B – Chybějící-nedokončená ošetřovatelská péče související s kontrolou infekcí 

 

Sestry se často setkávají se souběžnými nároky na jejich čas, což od nich vyžaduje přeskupení priorit. Může dojít k tomu, že 

nezabezpečí všechnu péči týkající se kontroly infekcí, kterou jejich pacienti potřebují. Uveďte, prosím, dle svého nejlepšího 

vědomí, jak často jsou následující činnosti spojené s kontrolou infekcí OPOMENUTÉ/VYNECHÁVANÉ anebo 

ZŮSTAVÁJÍ NEDOKONČENÉ ošetřovatelským personálem (včetně Vás) na Vašem pracovišti. Označte jen jedno pole pro 

každou položku. Pokud nejste rozhodnuta nebo si myslíte, že se položka netýká Vaší situace, označte prosím pole „Nevím/Nedá 

se určit“. 
 Popis položky Jak často dochází k neprovedení péče? 

Nikdy Výjimečně Občas Často Vždy Nevím 

a Hygiena rukou je prováděna před kontaktem s pacientem.       

b Hygiena rukou je dokončena před provedením každého výkonu.       

e Hygiena rukou je dokončena před každým podáním léku.       

f Přístroje/pomůcky jsou čištěny před každým kontaktem s pacientem.       

h 

Při oblékání osobních ochranných pomůcek je dodržováno správné pořadí. 

(např. nejdříve se obléká plášť a potom rukavice tak, aby byly přetaženy 

přes manžety pláště a žádná část kůže tak nezůstala nepokrytá). 

      

n 

Ochranné pomůcky na obličej (ochranné brýle a ochranné masky anebo 

ochranný štít) jsou vždy nošeny při péči o pacienta vyžadujícího zvýšenou 

opatrnost kvůli respirační/kapénkové infekci   

      

p 

Viditelné nápisy, informace o potřebě preventivních opatření týkající se 

přenosu infekce (při péči o pacienta s meticilin rezistentními organismy) 

jsou odpovídající a viditelně umístěné pro personal i návštěvy. 

      

q 
Pacienti jsou nabádáni, aby sami nebo s asistencí prováděli hygienu rukou 

po použití podložní mísy nebo močové láhve na lůžku. 

      

r Pacienti jsou před operací sprchováni.       

t Péče o dutinu ústní / čištění zubů se provádí alespoň jedenkrát denně.       

u 

Přístupové porty nitrožilních kanyl jsou před propláchnutím nebo podáním 

léku ošetřeny dezinfekčním roztokem s alkoholem a ponechány 15 sekund, 

aby oschly. 

      

v Veškerá antibiotika jsou vždy připravována i podávána v rukavicích.       

w 

Sestra/ porodní asistentka spolupracuje s lékařem / staniční sestrou při 

výskytu projevů infekce u pacienta (např. zvýšení teploty, přítomnost 

nového otoku nebo hnisu).  

      

x 
Ve zdravotnické dokumentaci se při příjmu pacienta uvádí přítomnost 

nebo nepřítomnost meticilin rezistentního organismu (MRSA). 

      

y 
Záznam o meticilin rezistentním organismu (MRSA) je zkompletizován 

při propouštění pacienta 

      

z 

Sestry/ porodní asistentky v dokumentaci zaznamenávají následné 

laboratorní testy/výsledky (např. odběry/ stěry z ran, skrínink na meticilin 

rezistentní organismy). 

      

Z3 

Sestry/ porodní astístentky předávají/sdělují informace týkající se meticilin 

rezistentních organismů (MRSA)/infekcí u pacientů při jejich přesunu 

např. na rentgen nebo operační sál nebo překladu na jiné oddělení. 

      

Z6 
Pomocný (úklidový) personál důkladně uklízí pokoje pacientů v rámci 

jejich přesunů na oddělení anebo mezi odděleními. 

      

Z7 

Pomocný (úklidový) personál důkladně uklízí a dezinfikuje pokoje po 

propuštění anebo přeložení pacienta s infekcí (meticilin rezistentní 

organismus). 

      

Z8 Stolek k lůžku je očištěn před podáním stravy.       

Z9 
Personál dekontaminuje/ odstraňuje skvrny od krve a jiné tělní tekutiny 

(např. zvratky, moč).  
      

 

Níže prosím uveďte jakékoliv připomínky, komentáře, které považujete v oblasti nedostatečné kontroly infekce ve zdravotnických zařízeních za 

důležité. 

 

 



Část C — Důvody chybějící-nedokončené ošetřovatelské péče související s kontrolou infekcí 

 

Zamyslete se, prosím, nad neprovedenými činnostmi týkajícími se kontroly infekcí na Vašem pracovišti (jak jste uvedl/a v části 

B tohoto dotazníku) a označte DŮVODY nezabezpečení daných činností souvisejících s kontrolou infekcí na Vašem oddělení. 

Označte jen jedno pole pro každou položku. Pokud nejste rozhodnuta nebo si myslíte, že se položka netýká Vaší situace, označte 

prosím pole „Nevím/Nedá se určit“. 

 
 

Popis položky 
Není 

důvodem 

Drobný 

důvod 

Středně 

významný 

důvod 

Významný 

důvod 
Nevím 

1 Nedostatečný počet personálu (sester/ porodních asistentek) na oddělení.      

2 
Nedostatečný počet sester ve vztahu k dalším zdravotnickým pracovníkům 

určených k péči o pacienta (tzv. skill-mix). 
     

3 Naléhavá situace pacienta (např. zhoršení stavu pacienta).      

4 
Nečekaný nárůst počtu pacientů anebo zhoršení závažnosti jejich stavu na 

oddělení. 
     

7 Nedostatečný počet pomocného/úklidového personálu.      

8 
Nerovnoměrné přidělování pacientů personálu (sestrám/ porodním 

asistentkám). 
     

9 
Nedostatečné předávání informací od předchozí směny / z jiného oddělení 

/ z jiného  zdravotnického zařízení . 
     

10 
Sestry/ porodní asistentky mají nedostatečné vzdělání/vědomosti týkající se 

postupů kontroly infekcí. 
     

11 
Sestry/ porodní asistentky dostatečně nerozumí opatřením týkajícím se 

prevence přenosu infekcí. 
     

13 
Pacienti jsou přidělováni na pokoje bez zohlednění principů kontroly 

infekcí. 
     

14 Pokoje pro pacienty jsou přeplněné/”přecpané” vybavením/materiálem/ přístroji.      

15 Pacienti musejí sdílet sociální zařízení.      

16 
Nedostatečné skladovací prostory (např. pro přikrývky a osobní věci 

pacientů). 
     

17 Kultura oddělení nepodporuje činnosti související s kontrolou infekcí.      

22 V pokojích pacientů chybějí umývadla pro mytí rukou.      

23 Nedostatky v rozpise pro úklid prostředí v klinických prostorách.      

24 
Nedostatek plastových hrubostěnných kontejnerů pro použité jehly a ostré 

předměty. 
     

 

Níže prosím uveďte jakékoliv připomínky, komentáře, které považujete v oblasti příčin nedostatečné kontroly infekce ve zdravotnických zařízeních 

za důležité. 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI 
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