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Hygienický režimHygienický režim  

 NozokomiálníNozokomiální  nákazy viz učebnice nákazy viz učebnice 
ošetřovatelstvíošetřovatelství  

 HR=soubor opatření, aby nevznikla HR=soubor opatření, aby nevznikla 
nozokomiálnínozokomiální  nákaza, vypracovává nákaza, vypracovává 
ústavní hygienikústavní hygienik  



Hygienický režimHygienický režim  

 Ošetřovací jednotka                              Ošetřovací jednotka                              
a) vstupní filtr                                    a) vstupní filtr                                    
b) boxový systém                             b) boxový systém                             
c)  klimatizacec)  klimatizace  

 Personál                                               Personál                                               
a) ochranný oděv a pomůcky                            a) ochranný oděv a pomůcky                            
b) preventivní prohlídky,očkování       b) preventivní prohlídky,očkování       
c)  aktuální zdravotní stav                      c)  aktuální zdravotní stav                        



Hygienický režimHygienický režim  

 Pacient                                           Pacient                                           
a)  individualizace pomůcek, a)  individualizace pomůcek, jednorázjednoráz. . 
b)  čisté prádlo                                   b)  čisté prádlo                                   
c)  hygienická péče                             c)  hygienická péče                             
d)  převazy invazivních vstupů          d)  převazy invazivních vstupů          
e)  sledování stavu, kontrolní vyšetřeníe)  sledování stavu, kontrolní vyšetření  



Hygienický režimHygienický režim  

 Různé                                            Různé                                            
a) úklid 2x denně, a) úklid 2x denně, navlhkonavlhko, sanitární , sanitární 
dny, malování, germicidní lampy       dny, malování, germicidní lampy       
b) střídání dezinfekčních roztoků       b) střídání dezinfekčních roztoků       
c) kontrolní stěryc) kontrolní stěry  



Snížená imunita u Snížená imunita u 
pacientůpacientů  

 Vlastní onemocnění, úrazVlastní onemocnění, úraz  

 Stresová odpověď Stresová odpověď 
organ.(bolest,strach)organ.(bolest,strach)  

 Věk ( nedonošenci, staří lidé)Věk ( nedonošenci, staří lidé)  

 Medikace ( ATB,kortikoidy, Medikace ( ATB,kortikoidy, imunosupimunosup))  

 Invazivní vstupyInvazivní vstupy  



Invazivní vstupyInvazivní vstupy  

 Dýchací systémDýchací systém--intubace, intubace, 
tracheostomietracheostomie  

 Cévní řečištěCévní řečiště--PŽK,CŽK,vstup do arteriePŽK,CŽK,vstup do arterie  

 Močový systémMočový systém--PMKPMK  

 Nervový systémNervový systém--ICP,komorová drenážICP,komorová drenáž  

 Zažívací systémZažívací systém--NGS,PEGNGS,PEG  

 Kožní systémKožní systém--oper.rána,dekubitusoper.rána,dekubitus  



Sledování pacientaSledování pacienta  

 Celkový stavCelkový stav--TT,pocení,FF,diurézaTT,pocení,FF,diuréza  

 Odběry biologického materiáluOdběry biologického materiálu--krev krev 
(FW,CRP,KO), na (FW,CRP,KO), na mikrobiolmikrobiol  vyšetřenívyšetření--
krev(hemokultura),moč,sputum,stěr z krev(hemokultura),moč,sputum,stěr z 
rány,sekret z drénu,stolicerány,sekret z drénu,stolice  

 Při rušení Při rušení např.CŽKnapř.CŽK  odstřihnout konec odstřihnout konec 
katétru a poslat na mikrob.vyš.katétru a poslat na mikrob.vyš.  



Hygienická péče Hygienická péče --  úvodúvod  

 2x denně2x denně  

 Výměna prádlaVýměna prádla  

 Individualizace pomůcekIndividualizace pomůcek  

 Vycházíme ze stavu nemocnéhoVycházíme ze stavu nemocného  

 Sprcha, křeslo, vana, na lůžkuSprcha, křeslo, vana, na lůžku  

 Příprava pomůcekPříprava pomůcek  



Hygienická péčeHygienická péče  



Péče o očiPéče o oči  

 Chybí mrkací reflexChybí mrkací reflex  

 Náhrada slz, dezinfekční účinek ( Náhrada slz, dezinfekční účinek ( 
Lacrisin, OLacrisin, O--septonex,Oseptonex,O--azulen ung.)azulen ung.)  

 Oči umýt čistou vodou ( sledovat Oči umýt čistou vodou ( sledovat 
zarudnutí,sekreci, odběr na zarudnutí,sekreci, odběr na 
mikrob.vyš.,objednat oční konzilium)mikrob.vyš.,objednat oční konzilium)  

 Aplikace lékůAplikace léků  

 Zavřená víčkaZavřená víčka  



Péče o dutinu nosníPéče o dutinu nosní  

 Intubace nosem, NGS, NJSIntubace nosem, NGS, NJS  

 Péče o sonduPéče o sondu  

 Čistota, fixace,dekubityČistota, fixace,dekubity  

 Odsávání z dutiny nosníOdsávání z dutiny nosní  

 Aplikace lékůAplikace léků  



Péče o ušiPéče o uši  

 Kontrola sekretu z ušíKontrola sekretu z uší  

 Čistota boltce, za boltcemČistota boltce, za boltcem  

 ORL konzilium ORL konzilium   



Péče o dutinu ústníPéče o dutinu ústní  

 Intubace ústy, neintubovaný pacientIntubace ústy, neintubovaný pacient  

 Kontrola stavu dutiny ústníKontrola stavu dutiny ústní  

 DÚ DÚ ––  čistit, dezinfikovat, zvlhčit sliznicičistit, dezinfikovat, zvlhčit sliznici  

 Pomůcky: kartáček,pasta,napuštěné Pomůcky: kartáček,pasta,napuštěné 
štětičky ( Pagavit), tampony + štětičky ( Pagavit), tampony + 
pinzeta,peán,štětičky  pinzeta,peán,štětičky  
(Stopangin,Boraxglycerin, Herbadent)(Stopangin,Boraxglycerin, Herbadent)  

 KONTROLA OBTURAČNÍ MANŽETY!!!KONTROLA OBTURAČNÍ MANŽETY!!!  



Péče o dutinu ústníPéče o dutinu ústní  



Péče o močové cesty, Péče o močové cesty, 
genitálgenitál  

 Permanentní Permanentní 
močový katétr  močový katétr  
(uzavřený systém)(uzavřený systém)  

 EpicystostomieEpicystostomie  

 HygienaHygiena  

 U žen aplikace léků U žen aplikace léků 
dle gynekologadle gynekologa  



Péče o vyprazdňováníPéče o vyprazdňování  

 Průjem, zácpaPrůjem, zácpa  

 Pomůcky: mísa, papír.podložka, Pomůcky: mísa, papír.podložka, 
plenkové kalhotkyplenkové kalhotky  

 RectobagRectobag  



ZASSI SYSTÉMZASSI SYSTÉM  



Zassi, Flexi Zassi, Flexi --  SealSeal  



Péče o kůžiPéče o kůži  

 ČistotaČistota  

 Prevence dekubitůPrevence dekubitů  

 Péče o rányPéče o rány  

 Péče o invazivní vstupyPéče o invazivní vstupy  




