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SOUHRN
Infekce močových cest tvoří zhruba třetinu infekcí spojených
se zdravotní péčí (Healthcare-associated Infections – HAI). Více než
80 % těchto infekcí vzniká v souvislosti se zavedeným močovým
katetrem (Carter et al., 2014; Jindrák et al., 2014; Powers, 2016;
Underwood, 2015; Yatim et al., 2016), riziko močových infekcí
související se zdravotní péčí (Catheter-associated urinary tract
infection – CAUTI) se zvyšuje o 5 % za každý den katetrizace
(Underwood, 2015) a po třiceti dnech katetrizace je riziko téměř 100
% (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015; Jindrák et al., 2014).
Používáním správných preventivních postupů lze předejít 20–70 %
CAUTI (AACN Practice Alert, 2016; McNeill, 2017; Podrazilová, 2016).
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Hodnocením rizik CAUTI byly za zásadní oblasti určeny prolongovaná
katetrizace, vyšetřovací či operační výkony v oblasti urogenitálního
traktu,

dále

opakované

rozpojení

drenážního

systému,

nekompetentní zdravotnický pracovník, nízká kvalita ošetřovatelské
péče a samotný pacient (Andreessen et al., 2012; Jain et al., 2015;
Jindrák et al., 2014; Jirouš, 2012; Sujijantararat et al., 2005;
Underwood, 2015). Z uvedeného vyplývá, že rizika vzniku CAUTI
vycházejí z více oblastí, preventivní opatření musejí být tedy řešeny
komplexně.
KLÍČOVÁ SLOVA: Prevence – infekce - katetrizace močového měchýře
– vzdělávání – e-learning.
ÚVOD
Zásadními kroky prevence infekcí močových cest souvisejících
se zdravotní péčí se jeví především zavedení tzv. „balíčků opatření“,
což jednoznačně vychází z potřeby řešit danou problematiku
komplexně. Faktory prevence jsou především relevantní indikace ke
katetrizaci, správná technika zavádění močových katetrů a
odpovídající, dle standardních postupů prováděná ošetřovatelská
péče o močové katetry (Jindrák et al., 2014; Jirouš, 2012; Podrazilová,
2016). Vzdělávání v oblasti prevence infekcí močových cest
související se zdravotní péčí, jako jednoho z aspektů preventivních
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opatření, musí zahrnovat oblast výkonu katetrizace močového
měchýře, péče o pacienta se zavedeným močovým katetrem a zásady
prevence těchto infekcí. Jirouš (2012) doporučuje vzdělávání
zdravotníků vstupní (v rámci adaptačního procesu), periodické a také
jednorázové v případě vzniku mimořádných událostí. Oman et al.,
(2012) prezentuje výstupy studie probíhající v roce 2009, součástí
implementovaných opatření v rámci studie byla i realizace
edukačního programu pro nelékařský zdravotnický personál (vč.
fyzioterapeutů, pracovníků dopravy, radiologických asistentů…). Při
hodnocení efektivity zavedených opatření se ukázalo, že v závislosti
na zavedení intervencí v rámci studie, došlo k úspoře 52 000 dolarů
za 6 měsíců (snížení doby hospitalizace, snížení nákladů na léky,
snížení počtu katetrových dnů), nelékařský zdravotnický personál byl
proškolen komplexně v 96 % a jeho znalosti byly ověřeny (Oman et
al., 2012).
VÝSLEDKY
V roce 2018 byl v rámci projektu „Zvýšení bezpečí pacientů v
rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení“, číslo projektu
12/18/BKZP,

realizován

za

finanční

podpory

Ministerstva

zdravotnictví ČR edukační program týkající se uvedené problematiky.
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Hlavním cílem projektu bylo vypracovat specifický a na dvě oblasti
(pády pacientů, prevence uroinfekce) zaměřený edukační materiál
zohledňující aktuální vědecká doporučení.
Výstupem byl e-learningový program vytvořený v prostředí
Learning Management System Moodle a na podkladě Evidence Based
Healhcare (Practice), který slouží jako výukový materiál pro
nelékařský personál poskytovatelů zdravotních služeb v plzeňském
kraji a studenty oboru Všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná
forma studia) a navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství.
Takto zpracovaná edukační podpora nebyla v současné době v
uvedené lokalitě plzeňského kraje s kumulací nemocnic a
vzdělávacích zařízení NLZP (nelékařský zdravotnický pracovník)
dostupná. Důvodem využití moderní technologie je i zvyšující se
počítačová a informační gramotnost populace. Umožněním této
formy

vzdělávání

jsme

předpokládali

zlepšení

dostupnosti,

přehlednosti a flexibilnější možnost zapojení účastníků. V konečném
důsledku byl i předpoklad podpory koncepce bezpečí pacientů v
prostředí zdravotnické/ošetřovatelské péče.
Do systému LSM Moodle bylo zřízeno 275 přístupů pro
nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecné sestry) zaměstnané u
poskytovatelů zdravotní péče v plzeňském kraji – tyto přístupy byly
plně využity.

92

Dále byl přístup do e-learningového kurzu otevřen studentům
bakalářského studia Všeobecná sestra (prezenční a kombi forma) a
navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství – cca. 60 studentů,
tyto přístupy byly využity ze zhruba 82 %. Přístup do e-learningového
prostředí Moodle byl umožněn účastníků kurzu po přihlášení.
ZÁVĚR
Konečné vyhodnocování výsledků evaluačních hodnocení
účastníků ještě probíhá, resp. jeho statistické zpracování. Nicméně již
dílčí výsledky prokázaly potřebnost a zájem o uvedený kurz. Ze stran
poskytovatelů zdravotní péče zájem o kurz trvá a další zájem projevili
i další. Studenti Fakulty zdravotnických zařízení využili kurz k rozšíření
znalostí získaných během výuky, zpětné hodnocení účastníků bylo
pozitivní.
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