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ÚVOD 

 

      Problémy s  bezpečnou prací v zařízeních se sociální a  pečovatelskou službou úzce 

souvisejí s činností ve zdravotnictví. Zaměstnanci jsou vystavováni při péči o klienty 

především fyzické zátěži, nepřiměřeným pracovním polohám, biologickým činitelům  

a v neposlední řadě i psychické zátěži.  

 

 

1. Cíl práce  

       

      Smyslem bakalářské práce je vypracování bezpečnostních předpisů pro jednotlivé úkony, 

které jsou spojeny se sociální a pečovatelskou službou v souladu s dodržováním předpisů 

BOZP. 

      Součástí bakalářské práce je vytipování a vyhodnocení jednotlivých rizik, související 

s činností spojenou s poskytováním sociálních služeb včetně využití technických zařízení  

a navržení zásad BOZP.  

 

 

2. Literární rešerše 

 

      Hodnocení jednotlivých zátěžových situací vychází z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (změna 

NV č. 68/2010 Sb.).  

 

      Dále jsem čerpala z literatury MALÝ, Stanislav a kol. Prevence pracovních rizik. Díl III. 

Praha: VÚBP, 2009, 100 s. ISBN 978-80-86973-82-1. 

 

      Na oblast BOZP úzce navazují předpisy Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků, a dále  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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3. Základní pojmy 

 

Při výkladu jsou použity tyto definice a pojmy: 

 

3.1 Základní pojmy v oblasti bezpečnosti práce 
 

R i z i k o - kombinace pravděpodobnosti  závažnosti možného zranění nebo poškození zdraví 

v nebezpečné situaci [7,8]. 

 

N e b e z p e č í  - zdroj možného zranění nebo poškození (pozn. Nebezpečí bývá spojováno 

s dalšímu slovy např. nebezpečí stlačení, nebezpečí otravy)[7,8]. 

 

P o s o u z e n í   r i z i k a  - zevrubný odhad rizika v nebezpečné situaci (v níž je osoba 

vystavena nebezpečí) za účelem volby přiměřených bezpečnostních opatření [7,8]. 

 

A k c e p t o v a t e l n o s t  r i z i k a  - v pracovní činnosti je vymezována právními předpisy 

a normami (bezpečnostní povahy), které stanovují pro konkrétní nebezpečnou situaci 

povinnost jejího řešení uplatněním adekvátních opatření (technických, technologických, 

organizačních, výchovných [7]. 

 

 

3.2 Základní pojmy v oblasti ergonomie 
 

B ř e m e n o  - obecně představuje fyzické těleso, vyznačující se určitým geometrickým 

tvarem, velikostí, hmotností, tepleným stavem, popřípadě dalšími znaky jako je druh 

materiálu, hladkost povrchu, barevnost a jiné. V technické praxi se rozumějí polotovary, 

výrobky, přepravky, různé dílce, nádoby, balíky apod., se kterými se předpokládá ruční 

manipulace [7]. 

 

R u č n í   m a n i p u l a c e  - je činnost vyžadující lidskou sílu při zvedání, ukládání, 

přenášení, nebo při dalších úkonech jako je pohyb a držení předmětů [7]. Za ruční manipulaci 

s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene [5]. 
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S v a l o v á   p r á c e  -  je práce svalů (svalových skupin), a to jak statická nebo dynamická 

práce, jež je podmínkou tělesné práce.Pro rozlišení se používá kritérium doba trvání 

svalového stahu – nad 3 sekundy je to statická práce, do 3 sekund je to dynamická práce [7]. 

 

S y n d r o m   v y h o ř e n í   - také syndrom vyhasnutí, vyprahlosti, ztráta profesionálního 

zájmu. Příčinou je nadměrná psychická zátěž [7]. 

 

3.3 Ostatní pojmy  

 

B e z p e č n o s t   p r á c e  -  představuje soubor opatření k ochraně života pracujících a 

k zabezpečení materiálních hodnot před škodou během pracovního procesu. BP je zaměřena 

na prevenci úrazovosti a nemocí z povolání; jejím hlavním posláním je eliminace rizik při 

práci [7]. 

 

E r g o n o m i e  - zabývá se analýzou problémů týkajících se narušování pracovní pohody, 

přičemž hlavním zaměřením je optimalizace pracovní zátěže (fyzické a psychické) [7]. 

 

N e m o c i   z   p o v o l á n í  - jedná se o nemoci vznikající nepříznivým působením 

fyzikálních, chemických, biologických nebo jiných škodlivých vlivů nebo akutní otravy, 

vznikající nepříznivým působením chemických látek, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí 

z povolání a pokud vznikly za podmínek, uvedených v tomto seznamu [7,9]. 

 

O s o b n í   o c h r a n n é   p r a c o v n í   p r o s t ř e d k y  -  OOPP jsou prostředky určené 

k individuální ochraně osob, jejichž použití zabraňuje nebo zeslabuje působení nebezpečných 

a škodlivých faktorů (rizik) pracovního procesu [7]. 

 

N e p ř e t r ž i t ý   p r o v o z  -  je takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin 

denně po 7 dnů v týdnu [7]. 

 

T e c h n i c k á   p o m ů c k a  - představuje např. v dopravě zvedací zařízení, která úplně 

nebo částečně odstraňují potřebu zvedání nebo těžké manipulace, nebo zlepšují podmínky 

obsluhy a snižují tak tělesnou zátěž [7]. 
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4. Zdravotně postižení občané v minulosti a současnosti 

 

      Zdravotně postižení občané byli ve společnosti totalitního režimu ti dospělí, kteří pro svůj 

tělesný či duševní stav, vrozenou nebo získanou vadu, anebo chronické onemocnění 

potřebovali specifickou péči a pomoc v záležitostech zdravotních, vzdělávacích a sociálních 

[4]. 

 

      Pojem postižený člověk stále více nahrazujeme jinými termíny, jako např. znevýhodněný 

člověk, člověk se speciálními potřebami hlavně z těchto důvodů: jednak nastal posun  

ve formálně- právním posuzování postavení postižených. Nejsou pouze předmětem 

začleňování do společnosti, ale přispívají také k její rozrůzněnosti. Také nejsou jiní, mají jen 

v různých fázích svého života jiné potřeby. Tím, jak společnost v sanaci těchto potřeb 

postižené podporuje, je klasifikována společnost, nepostižení [3]. 

 

 

 

 

 

 

                                Graf č.1: Procentní zastoupení zařízení podle typu služby [25] 
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5. Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace 

 

      Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala příspěvkovou organizaci „Domov  

pro seniory v Jevišovicích. DpS  Jevišovice se  zaměřuje na pečovatelskou službu klientům  

a na oblast sociální péče o klienty.  

 

 

5.1 Historie domova 

 

      Objekty domova  stojí uprostřed rozsáhlého 23 hektarového parku, který pochází  

z  počátku 18. století. Na místě dnešního zámku hlavní budovy DpS, stál původně dřevěný 

lovecký zámeček. Zámek byl několikrát přestavován a nynější  podobu dostal při důkladné  

a poslední přestavbě, která byla ukončena v roce 1899, svou podobou připomíná zámek 

Hluboká. Posledním majitelem zámku byl do roku 1945 Eduard Larisch-Monnich [23]. 

 

      Do objektu bývalého zámku se začali stěhovat obyvatelé domova  již v prosinci 1952 . 

Původní kapacita 205 lůžek se postupně snižovala až  na současných  105 lůžek, z důvodu 

snížení více lůžkových  pokojů  pro větší pohodlí a komfort klientů.  

       

 

 

Obrázek č. 1: Zámek hlavní budovy Domova pro seniory v  Jevišovicích [23] 
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      Objekt hlavní budovy je veden v evidenci památkového ústavu, což plně neumožňuje 

provádět některé potřebné stavební úpravy. Zámecký park je určený i pro širší veřejnost. 

 

 

5.2 Cíle a způsoby poskytování služeb 
 

      P o s l á n í m  Domova pro seniory Jevišovice, p.o., je poskytovat svým uživatelům-

seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost  

a již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, sociální a zdravotní (ošetřovatelské) služby  

a umožnit jim prožití plnohodnotného a důstojného života [23]. 

 

      C í l e m   Domova  je plnit určené poslání, zejména podpořit soběstačnost klienta 

poskytováním odborných sociálních a ošetřovatelských služeb, respektování jeho potřeb, 

umožnění udržování  kontaktu s přirozeným prostředím, získání jeho důvěry a spokojenosti. 

 

      DpS Jevišovice poskytuje  tyto sociální pobytové služby s kapacitou:   

 v domově pro seniory je celkem 60 lůžek, 

 v domově se zvláštním režimem je 45 lůžek. 

 

5.2.1 Domov pro seniory  poskytuje služby sociální péče osobám: 

 

      které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu octli v nepříznivé sociální situaci, 

kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních 

služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet 

svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti; 

 

 pokud osoba splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., §49 odst. 1) je možná 

věková hranice od 60 let, 

 jsou příjemci důchodu, 

 mají sníženou soběstačnost v důsledku svého věku a zdravotního stavu, 

 vyžadují pravidelnou podporu a pomoc druhé osoby. 
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5.2.2 Domov se zvláštním režimem poskytuje služby sociální péče osobám: 

 

      které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí 

octli v nepříznivé situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem 

zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti; 

 

 dosáhli věk 65 let, 

 jsou příjemci důchodu, 

 mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění  

se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, 

 vyžadují pravidelnou podporu a pomoc druhé osoby. 

 

5.2.3 DpS Jevišovice není určeno osobám: 

 

 se závislostí na alkoholu a jiných návykových  látkách, vyžadující specifický 

přístup personálu, 

 s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním narušující kolektivní soužití, 

 s akutní infekční nemoci a nevidomým, 

 jejichž  zdravotní stav vyžaduje stálou odbornou péči ve zdravotnickém zařízení. 

 

5.2.4 Poskytované služby: 

 

 ubytování včetně úklidu, praní a žehlení, 

 stravování s možnosti diabetické stravy, 

 obslužná a ošetřovatelská péče, pomoc při osobní hygieně, 

 zdravotní péče zajištěná odborným personálem, praktickým lékařem  

a psychiatrem, 

 v případě potřeby poskytnutí  doprovodu k lékařským odborným vyšetřením, 

 základní rehabilitační péče, 

 zájmová činnost v rámci aktivizačních a terapeutické činností, 

 pomoc při vyřizování osobních záležitostí, drobných nákupů apod. 

 zprostředkování služeb kadeřnických, holičských, pedikérských, masáží,  
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 zajištění kulturní činnosti a účasti na těchto akcích a provoz knihovny, 

 prodej občerstvení, nápojový automat, stojan na vodu, 

 telekomunikační (telefon, pošta, internet) a dopravní (fakultativní služba), 

 uspokojování biopsychosociálních, společenských a náboženských potřeb, 

 pomoc při uplatňování svých práv a zájmů [23]. 

 

 

 

5.3 Zajišťování provozu a péče o klienty 

 

      Obslužný personál pracuje v nepřetržitém provozu, každá směna je obsazena minimálně 

jednou zdravotní sestrou. 

      Zdravotní úsek je rozdělen na dvě oddělení, každé oddělení řídí vedoucí oddělení. 

Lékařská péče je zajištěna praktickou lékařkou, která má v domově ordinační hodiny  

2 x týdně.  

      Jednou za dva týdny dochází do domova psychiatr, v jehož péči je přibližně 2/3 klientů. 

V zařízení jsou tři  zaměstnance sociální péče  zaměřené na volno časové aktivity.   

      Velký zájem ze strany klientů je o kulturní vyžití. Na přípravě kulturních akcí se podílejí 

společně se zaměstnanci. Kulturní akce jsou pořádány po celé období roku. Oblíbené jsou 

taneční zábavy a v letním období pořádání táboráků. 

      S příznivým ohlasem se setkávají zejména akce: „Den otevřených dveří“a vystoupení 

dětských souborů zejména v období vánoc [23]. 

       

                       

      

5.4 Výkresová dokumentace a popis areálu 

 

      Výchozím podkladem pro zpracování bakalářské práce bylo místní šetření a předložení 

vypracované dokumentace. Organizace má zpracovanou výkresovou dokumentaci půdorysu  

a 2. NP hlavní budovy objektu A. Domov pro seniory Jevišovice tvoří tři budovy  

pro ubytování a podle místního rozlišení hlavní budova, budova B a budova C. 

      Komplex objektů je situován uprostřed zámeckého parku obestavěného z větší části 

kamennou ohradní zdí. Vjezd je umožněn vstupní bránou po zpevněné komunikaci.   
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5.5 Organizační struktura 

 

 

 

Tabulka č. 1: Organizační struktura DpS Jevišovice  

 

 

5.6 Provozní charakteristika  
 

      Provoz domova zabezpečuje 70 zaměstnanců. 

Pracovní doba zdravotnického personálu má charakter nepřetržitého provozu.  

Na 105 klientů připadá 39 zaměstnanců v přímé péči o klienty, tzn. 2,69 klientů na jednoho  

zaměstnance, z nichž je 38 žen a 1 muž. 

      Z toho: 12 všeobecných sester v nepřetržitém provozu              ženy 12           muži 0 

                   25 pracovníků sociální péče PSP                                            24                    1 

                      3 aktivizační pracovníci                                                         3                    0 

 

1 praktická lékařka, která dochází občas, není zaměstnanec. 

1 psychiatrický lékař dochází občas, není zaměstnanec. 

 

 

 
 

Ředitel 

Úsek sociální 

a zdravotní péče 

 

Ekonomický úsek 
 

Stravovací úsek 

 
Provozní úsek 

všeobecné sestry  

prac. sociální péče  

aktivizační prac.                                                                                                                                                                                             

administrativa kuchařky                        uklízečky 

pradleny 

švadleny 

údržba 
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V domově pro seniory jsou dvě oddělení:  

 

a. Domov pro seniory jsou oddělení pro klienty, kteří jsou soběstační,  

ale v některých úkonech potřebují pomoc jiné fyzické osoby.  

      Jedná se o klienty, které nelze propustit do domácího ošetření. 

b. Domov se zvláštním režimem je oddělení pro klienty, kteří v důsledku svého 

chronického duševního onemocnění, nebo onemocnění demencí se ocitli 

v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování 

svých potřeb a dovedností jinou fyzickou osobou. Vlastní manipulaci s klienty 

na oddělení „domov se zvláštním režimem“ lze z hlediska manipulace 

s klienty, kdy se jedná o fyzicky, psychicky a časově náročnou práci rozdělit 

na:  

- péči na oddělení, 

- převoz klientů na vyšetření, k provedení osobní hygieny. 

 

Senioři                60 klientů      v hlavní budově v přízemí je ubytováno 29 klientů, 

                                                  v budově B je ubytováno 25 plně soběstačných klientů, 

                                                  v budově C  je ubytováno 6 plně soběstačných klientů. 

Zvláštní režim:   45 klientů      v 1. patře hlavní budovy jsou klienti pod dohledem personálu. 

 

 

5.7 Úkoly zaměstnanců v přímé péči o klienty 

 

Zahrnuje činnosti pracovnice sociální péče a zdravotnického personálu. 

Ráno: ranní toaleta u klientů individuálně minimálně od 6.30 hod. 

Snídaně: rozdílné práce (koupání, chození na procházku, zařizování osobních věcí pošta, 

doprovod klienta na odborná vyšetření sanitkou, pomoc při zvedání a přenášení klientů, 

dezinfekce lůžka a nočních stolků, stlaní lůžka, plnění ostatních sanitárních věcí (mísy, WC, 

Dezinfekční řád schválený hygienou). 

Oběd: polední hygiena (vysazování na WC křesla). 

Odpoledne: aktivity podobné jako v dopoledních hodinách, u činnosti při koupání je potřeba 

časového limitu na 1 klienta cca 45 minut (při koupání, stříhání nehtů, apod.). Vana nebo 

sprchový kout je kdispozii podle požadavku klienta a činnosti provádějí vždy dva 

zaměstnanci (klientovi se může udělat špatně). 
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Večer: v 17.00 hod. večeře, do 19.30 hod se provádí večerní hygiena, přenášení, přebalování, 

rozestlání lůžka, individuální koupání klientů. 

Odborná péče zdravotních sester navíc:  

- chystání léků, 

- aplikace injekcí (inzulínu), 

- převazy, 

- základní rehabilitace. 

 

Noční směna: od 19.30 hod. do 6.30 hod. je zajištěna 2 zdravotními sestrami současně  

pro objekty hlavní budovy A, budovy B a budovy C. 

Ranní směna: od 6.30 – 14.00 hod. je směna  posílena z důvodu největší aktivity s klienty, 

v pracovní dny je přítomno 35-40 zaměstnanců. 

Mimopracovní dny (soboty, neděle a svátky) zaměstnanci pracují ve 12 hodinových 

směnách. 

 

5.8 Pomůcky pro personál 

 

Při polohování klientů se používají lůžka: elektrická (servis a kontroly 1x za 2 roky), 

                                                                    hydraulické (servis a kontroly 1x za 2 roky). 

Pomůcky na polohování: zvedáky, 

                                         pásy přesuvné. 

Pomůcky na přesunování klienta: mechanické vozíky (invalidní) 35 ks, 

                                                       zvedáky, 

                                                       vozíky na koupání 4 ks, 

                                                       vanové zvedáky 3 ks, 

                                                       chodítka - individuální podle potřeby klientů, 

                                                       pás na svoz mechanických vozíků ze schodů. 

Sprchové panely: sprcha zabezpečuje regulaci horké vody, kdy mechanismus stanoví teplotu 

tak, aby nedocházelo k opaření horkou vodou. 

 

5.9 Pomůcky pro klienty 
 -  ortoped  (kontroly od dodavatele 1x za 2 roky) 

 -  motoped,  

 -  masážní křeslo. 
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5.10 Nepřímá obslužná péče 

 

      Aktivizační zaměstnanci pracují podle zaměření zájmů klientů, např. kanesterapie - práce  

se psem; rozvíjení paměti čtením knih a básní; muzikoterapie - rozvíjení paměti zpěvem; 

ruční práce a různé volnočasové aktivity pro rozvíjení hrubé motoriky - chůze, ortoped,  

a jemné motoriky prsty - ruční práce.  

 

Organizace má pro různé činnosti zpracované dokumenty „Standardy kvality“  

a „Pracovní postupy pro jednotlivé pracovní výkony“, celkem 25 metod, např.:  

Zvedání klientů. 

Bezpečné používání kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, hole). 

Metodika pro mytí pokojů a chodeb. 

Doprovod klienta na vyšetření, vycházky. 

Manipulace a uložení ložního prádla. 

Manipulace s hygienickými pomůckami. 

Povlékání a dezinfekce při stlaní lůžek. 

Pracovní postupy při mytí klientů apod. 

 

 

 

5.11 OOPP 
Všichni zaměstnanci jsou vybaveni OOPP, pracovní obuví s protiskluzovou podešví [2]. 

 

Všeobecná sestra  kus/pár měsíce 

Šaty 7 12 

Halena a kalhoty 7 12 

Obuv zdravotní 1 10 

Rukavice gumové 1 1 

Ochranná pokrývka hlavy 2 18 

 

Tabulka č. 2: Přehled OOPP pro všeobecnou sestru 
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Pracovníci obslužné péče  kus/pár měsíce 

Šaty 7 12 

Halena a kalhoty 7 12 

Obuv zdravotní 1 10 

Rukavice gumové 1 1 

Ochranná pokrývka hlavy 2 18 

 

Tabulka č. 3: Přehled OOPP pro POP 

 

 

 

Aktivizační zaměstnanec kus/pár měsíce 

Halena a kalhoty 3 12 

Obuv zdravotní 1 12 

 

Tabulka č. 4: Přehled OOPP pro aktivizačního zaměstnance 

                        

               

5.12 Rozpis služeb 
 

Pomocí programu CYGNUS se automaticky zobrazují nepovolené přesčasy  

a při plánu rozpisu služeb vrchní sestra stanovuje směny tak, aby odpovídaly zákonné době 

volna zaměstnanců [1]:  

- nepřetržitý provoz odpovídá limitům stanoveným v zákoníku práce celkem  37,5 hodin  

  týdně, 

- odpočinek mezi dvěma směnami je sledován a dodržován 12 hodin, 

- po odpracování 37,5 týdenní pracovní doby nepřetržitý odpočinek 35 hodin volna, 

- přesčasy se musí vyřešit do půl roku. 

  

5.13 Snímek pracovního dne, průběh práce jednotlivce 
 

Přemíšťování z lůžka – tuto činnost lze převážně provádět za použití dvou kusů 

mechanických zvedacích pomůcek a 12 invalidních vozíků, při manipulaci s těžšími klienty 

jsou využíváni 3 údržbáři.  
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Pro přemísťování klientů z lůžka na vozík je zejména využíváno nastavitelných pojízdných 

vozíků, rovněž tak při přemísťování do vany. Vany v koupelnách jsou stabilní, klasické, 

vestavěné ve zdivu. Ve vaně jsou používány sedací pomůcky. 

Přemísťování z lůžka představuje následující rizika z hlediska namáhání bederní páteře: 

- Klient je příliš těžký, těžko uchopitelný, umístěný daleko  

od trupu personálu, který s ním manipuluje, při práci musí 

personál otáčet trup, personál musí pracovat v předklonu,  

      je vystaven zvýšené zátěži a fyzickému přetížení. 

Polohování na lůžku – polohy na bok, posazování, potahování, vstávání (polohování  

se provádí nejméně jednou za dvě hodiny). Na oddělení jsou zaměstnány převážně ženy. 

Pro polohování na lůžku jsou k dispozici zejména polohovatelná a výškově nastavitelná 

lůžka, dále mají klienti k dispozici hrazdu nad lůžky. Při používání nízkých, výškově 

nenastavitelných lůžek, vykonává personál při polohování manipulaci s klienty v hlubokém 

předklonu. 

Při polohování trupu klienta do polosedu pracuje personál v nestabilní poloze, v předklonu, 

daleko od svislé osy trupu.  

 

Polohování na lůžku představuje následující rizika z hlediska namáhání bederní páteře:  

- Klient je příliš těžký, těžko uchopitelný, umístěný daleko  

od trupu personálu, který s ním manipuluje, při manipulaci 

musí personál otáčet trup, personál musí pracovat v předklonu 

– se zvýšenou zátěží. 

 

Rozvoz léků  

Rozvoz léků je prováděn na pojízdném stolečku, jehož výška je cca 80 cm a personál  

je při přípravě a zapisování nucen pracovat v předklonu.  

Rozvoz léků představuje následující rizika z hlediska namáhání bederní páteře: 

- personál musí pracovat v předklonu – s nízkou zátěží.  

Prádelna  

Do prádelny je svažováno veškeré špinavé prádlo domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem a to v igelitových pytlích, váha pytle se pohybuje od 5 do 8 kg (denně se jedná 

v průměru o 12 – 15 pytlů prádla). Prádlo je sváženo z oddělení pomocí manipulačních 

plošinových vozíků. Z objektů je přivezeno motoricky do prádelny.  



 15 

 

V prádelně je v příjmu špinavého prádla na zemi roztříděno, ukládáno do namáčecích pevně 

zabudovaných van. Z van je prádlo klasicky předkládáno po jednotlivých kusech do praček . 

Tuto činnost provádí zaměstnankyně ve stoje a vyžaduje rotační pohyb bederní páteře (trvalý 

s břemenem o nízké váze). Po vyprání je prádlo vkládáno do mandlů nebo na žehlící stůl  

a poté do regálů. V příznivém období je také věšeno klasicky na prádelní šňůry. Pro zamezení 

monotónní práce a jednostranného zatížení se zaměstnankyně v časových úsecích cca 1,5 hod. 

mění pracovní operace - pozice.  

 

Po provedeném vyhodnocení lze konstatovat, že v případě domova pro seniory a domova  

se zvláštním režimem se jedná po práce, kde výskyt fyzického přetížení dolní části zad  

je pravděpodobný. 

 

Řešením je vybavení pracovišť dalšími manipulačními prostředky a upořádáním 

pracovišť nebo zkrácení doby zátěže. 

 

 

 

5.14 Pracovní úrazovost  
 

 

Popis úrazového děje, místo vzniku PÚ, pracovní zařazení, datum vniku: 

  

►   Při odnášení prádla došlo ke špatnému došlápnutí a vymknutí kotníku (před budovou, 

ošetřovatelka, červenec/1995). 

 

►  Při úklidu chodby se prudce otočila a došlo k natažení šlach kotníku a pádu (chodba, 

uklízečka, leden/2000). 

 

►   Řezná rána do prstu při krájení masa (kuchyň, kuchařka červen/2000). 

 

►   Uklouznutí a pád na schodech (chodba, zdravotni sestra srpen/2000). 

 

►  Při donášce večeře klientům domova zaměstnankyně uklouzla a spadla na rozlité kávě 

(chodba, pracovnice sociální péče, výron kotníku leden/2004). 
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►  Při trhání toaletního papíru pro klienta z nástěnné schránky došlo k vytržení nehtu 

z lůžka na ruce leden/2004. 

 

►   Uklouznutí na chodbě, výron v kotníku (zdravotní sestra duben/2004). 

 

►   Uklouznutí po nájezdu při nakládání prádla (pradlena květen/2005). 

 

►  Při přelévání horké polévky do jídlonosičů došlo k vystříknutí tekutiny na nohu,  

při pokusu se vyhnout teplé tekutiny došlo k pádu a opaření hýždí (kuchyň, kuchařka, 

(listopad/2005). 

 

►  Pád pracovnice sociální péče s klientkou při zachycení leden/2006. 

 

►  Při provádění ranní hygieny klientů došlo k pádu a natažení svalu (pracovnice sociální 

péče duben4/2006). 

 

► Při provádění třídění a roznášení osobního prádla klientů došlo ke špatnému 

došlápnutí, podvrknutí nohy a natažení šlachy (zdravotní sestra,  říjen/2006). 

 

►   Uklouznutí a pád na podlahu při ranní toaletě klienta srpen/2007. 

 

►   Uklouznutí a pád na schodišti po zábradlí při výzdobě nástěnky únor/2009. 

 

►   Při stěhování skříní uklouzl údržbář na zmrzlém podkladě prosinec/2010. 

 

► Při vynášení odpadu do kontejneru uklouzl údržbář na zmrzlém podkladě 

prosinec/2010. 

 

►   Při řezání hranolků na pile poraněn prst na ruce údržbář květen/2011. 
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Graf č.2: Četnost pracovních úrazů 

 

 

 

 

Graf č.3: Počet pracovních úrazů v jednotlivých letech 
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5.15 Nemoci z povolání  
 

V organizaci nebyla evidována v letech 1995-2011 nemoc z povolání. 

 

Možný výskyt nemocí spojených s prací  

Mezi nepříznivé pracovní polohy patří: časté otáčení trupu do stran v úhlu větším než 10°, 

Manipulace s břemeny se špatnými úchopovými možnostmi včetně jejich zvedání z podlahy 

či přesunování a přenášení. 

 

 

 

6. Dokumentace BOZP 

6.1 Lhůtníky a harmonogramy 

 

                                                                                                     provedeno                                          

školení vedoucích zaměstnanců BOZP, testy           1 x za 3 roky 

školení zaměstnanců BOZP, testy                                               1 x ročně 

 

 

prověrky BP, pracoviště, dokumentace                                      1 x ročně 

kontroly požití alkoholu                                                             1 x za 6 měsíců 

kontroly dodržování používání OOPP                                       1 x za 3 měsíce 

 

 

revize zvedacích zařízení                                                             1 x za 3 roky 

revize el. strojů                                                                             1, 3, 5 roků 

revize ručního el. nářadí                                                               1 x ročně 

revize el. spotřebiče                                                                      1 x ročně 

kontrola tělocvičného nářadí                                                     1 x ročně 

kontrola lékárniček                                                              1 x ročně 
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6.2 Přehled odborných školení, předpis 
 

práce s chemickými látkami                                                    1 x za ročně 

manipulace s tlakovými lahvemi                                                1 x za 3 roky 

 

 

6.3 Přehled lékařských prohlídek zaměstnanců 

 

práce v noci                                                                               1 x ročně 

práce ve výšce                                                                           1 x ročně 

 

zdravotničtí zaměstnanci                                                       očkování proti hepatitidě (žloutence) 

stravovací provoz                                                                   zdravotnický průkaz 

 

6.4 Seznam vnitřních předpisů související s přímo obslužnou péčí 

klientů 
 

Kategorizace prací  

Rizika – interní předpis 

OOPP – interní předpis 

Zakázané práce ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým 

Manipulace s klienty 

Plán první pomoci 

Nouzové a havarijní situace Standard č. 14 

Standardy kvality – 15 Příloh  

Seznámení zaměstnanců s používáním el. zařízením 

Návody k použití stojů a zařízení (především zvedáky) 

Bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí - Pravidla 

Místní předpis pro sklad  

Přehled pracovních úrazů a nemocí z povolání (Kniha pracovních úrazů) 

Přehled prováděných revizí, kontrol 

Etický kodex zaměstnanců 
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7. Rizika  - bodové hodnocení 

7.1 Hodnocení rizik a opatření v přímé obslužné péči  

        a ve zdravotnickém úseku        
 

Vyhodnocení rizik a stanovení opatření pro činnosti a používání zařízení v rámci pracoviště 

je provedeno na základě ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

K vyhodnocení rizik a jejich prevence je použita bodová metoda s těmito kritérii a způsobem 

hodnocení:  

OP – odhad pravděpodobnosti se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat  

        hodnocení ve stupních 1 až 5. 

1. Nahodilá 

2. Nepravděpodobná 

3. Pravděpodobná 

4. Velmi pravděpodobná 

5. Trvalá. 

PN – pravděpodobnost následků – závažnost nebezpečí z hlediska následků ohrožení  

        hodnocení ve stupních 1 až 5. 

1. Poranění bez pracovní neschopnosti 

2. Absenční úraz s pracovní neschopností 

3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 

4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. Smrtelný úraz. 

DH – další hlediska ohrožení – počet osob, délka ohrožení, stav zařízení, pracovní  

        prostředí apod., 

        hodnocení ve stupních 1 až 5. 

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

5. Více významných nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení 

a nebezpečí. 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení rizika R = OP x PN x DH 

 

 

 

 

Hodnocení výsledných hodnot = MÍRA RIZIKA 

 

 

0 – 3           Bezvýznamné riziko 

4 – 10         Přijatelné riziko 

11 – 50       Mírné riziko 

51 – 100     Nežádoucí riziko 

101 – 125   Nepřijatelné riziko. 

 

 

 

Hodnocení rizik a stanovení preventivních opatření je uvedeno v Kartách: 

Karta A                Přímá obslužná péče o klienty                                                                      

Karta B                Oddělení zvláštního režimu                                                                 

Karta C                Riziko při manipulaci s materiálem                                                

Karta D                Riziko pro zdravotnický personál                                                               

Karta E                Riziko pádu                                                                                                 

Karta F                Riziko poškození pokožky                                                                        

Karta G                Elektrické spotřebiče                                                                                

Karta H                Rizika aktivizačních pracovníků 

Karta I                  Rizika, která mohou způsobit nemoci z povolání.                                 
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„Hodnocení rizik a opatření v přímé obslužné péči a  zdravotnickém úseku“. 

Karta A                        Přímá obslužná péče o klienty                                                                      

R12 (4 x 1 x 3)         Přetěžování páteře při ruční manipulaci s klienty 

Opatření  při zvedání a ukládání imobilních klientů využívat technické 

prostředky, např.zvedáky, 

 při manipulaci prováděné mužem, při občasném zvedání během 

směny je povolená maximální hmotnost břemene (klienta) 

50 kg, při časté manipulaci 30 kg (kumulovaná hmotnost 

břemen za směnu nesmí přesáhnout 10 000 kg),  

 při manipulaci prováděné ženou, při občasném zvedání během 

směny je povolená maximální hmotnost břemene 20 kg, při 

časté manipulaci pak 15 kg (kumulovaná hmotnost břemene  

za směnu nesmí přesáhnout 6 500 kg), 

 zvedání břemen neznámé hmotnosti nebo břemena se špatnou 

uchopovací možností provádět vždy minimálně dvěma 

pracovníky 

 manipulace s klienty vyžaduje určitou spolupráci, popř. zajistit 

dostatečný počet personálu. 

R4 (1 x 1 x 4) Zhmoždění svalstva při ruční manipulaci s klienty (ruce, trub, 

nohy) 

Opatření  využívat pomůcky pro personál. 

                                    

Tabulka č. 5: Karta A - Přímá obslužná péče o klienty 

                                                              

                            

                 Obrázek č. 2: Modrý zvedák                         Obrázek č. 3: Zvedací zařízení  



 23 

 

 

Karta B                Oddělení zvláštního režimu                                                                 

R24   (4 x 2 x 3) Psychická zátěž 

Opatření  dbát na správné rozvržení pracovní doby a doby odpočinku, 

 využívat delší lhůtu řádné dovolené,  

 využívat nabízených volnočasových aktivit,  

 rehabilitace, masáže. 

R8   (1 x 2 x 4) Zranění způsobená klientem, např. fyzické napadení  

Opatření  zaměstnanci oddělení se zúčastní speciálního školení,  

 dbát zvýšené opatrnosti,  

 při noční směně udržovat ostražitost, 

 vyvarovat se unáhlených pohybů. 

R12 (4 x 1 x 3)         Přetěžování páteře  

Opatření  používat pomůcky na polohování (přesuvné pásy a zvedáky), 

 používat elektrická a hydraulická lůžka pro klienty, 

 využívat manuál (Pracovní postupy pro jednotlivé pracovní 

výkony). 

 

Tabulka č. 6: Karta B – Oddělení zvláštního režimu 

 

 

 

Obrázek č. 4: Lůžko klienta 

 



 24 

 

Karta C                Riziko při manipulaci s materiálem                                                

R50   (5 x 2 x 5) Riziko při manipulaci s biologickým materiálem  

Opatření  při převlékání postele, při hygieně klientů a při krvácení klienta 

používat OOPP (rukavice),  

 kontaminovaný nebezpečný odpad ukládat do vyhrazených 

nádob. 

R50   (5 x 2 x 5) Riziko s dezinfekčními prostředky 

Opatření  dodržovat pokyny v zpracované v dezinfekčním řádu, 

 při práci musí personál používat ochranné pracovní pomůcky. 

 dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.  

 

Tabulka č. 7: Karta C – Riziko při manipulaci s materiálem 

 

Karta D                Riziko pro zdravotnický personál                                                               

R15  (3 x 1 x 5) Riziko při manipulaci  s injekční stříkačkou 

Opatření  nebezpečný odpad ukládat do určených nádob, 

 zaměstnanci mají povinnost se zúčastňovat předepsaných, 

 používat ochranné pracovní prostředky. 

 

Tabulka č. 8: Karta D – Riziko pro zdravotnický personál 

 

 

Obrázek č. 5: Nádoba na odpady 
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Karta  E               Riziko pádu                                                                                                 

R5      (1 x 1 x 5)  Pád při přenášení klienta, popř.břemen 

Opatření       ▪    při přenášení klienta musí být na komunikaci pořádek a čistota, 

 při přenášení břemene po nerovných plochách, schodech apod. 

zvolit způsob manipulace za pomoci druhé osoby,  

 chceme –li klienta přenést, vždy ve dvojici, 

 kontrolovat technický stav zařízení, nedostatečné osvětlení 

nebo označení včas oznámit vedoucímu, 

 nevhodná pracovní obuv - zákaz upravování podle svých 

představ, 

 komunikační překážky, nevhodné čistící rohože, prahy, různé 

vodiče odstranit z komunikace, 

 pády vlivem fyzické námahy při manipulaci s klienty – 

nezvedat nadlimitní hmotnosti břemen. 

R5      (1 x 1 x 5)  Pád na kluzké komunikaci 

Opatření  při provádění úklidu na chodbě a pokoji označit mokrou část 

tabulkou STŮJ, použít výtah, 

 pravidelný úklid chodníku před budovou – včasné odklízení 

sněhu v zimním období. 

 

Tabulka č. 9: Karta E – riziko pádu 

 

                                  

             Obrázek č. 6:  STŮJ - mokrá podlaha             Obrázek č. 7: Schodišťový pás 
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Karta F                 Riziko poškození pokožky                                                                        

R10    (1 x 2 x 5) Opaření horkou tekutinou 

Opatření  používat sprchovací kout s automatickou regulací teplé vody, 

 vadné nebo poškozené, popř. nefunkční vodovodní potrubí 

ihned ohlásit zaměstnanci údržby, 

 při manipulaci s termosy věnovat zvýšenou pozornost, 

 těžší termosy přenášet ve dvojici, 

 opatrnost při manipulaci s horkým čajem nebo horkou 

tekutinou.  

 

Tabulka č. 10: Karta F – Riziko poškození pokožky 

 

 

 

                      

             

    Obrázek č. 8: Sprcha s automatickou  

                          regulací teplé vody                                      Obrázek č. 9: Sedák do vany 
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Karta G                Elektrické spotřebiče                                                                                

R30   (2 x 3 x 5) Úraz elektrickým proudem 

Opatření  před použitím vizuálně kontrolovat případné známky poškození 

spotřebiče a přívodní šňůry, 

 nepřetěžovat přívodní kabely a rozbočky zapojením příliš 

velkého počtu spotřebičů, 

 provádět pravidelné kontroly elektrických spotřebičů odborně 

způsobilou osobou v oboru elektro – nejméně 1x za 3 roky, 

 neprovádět neodborné manipulace do elektrické instalace,  

 závady na spotřebičích oznámit vedoucímu zaměstnanci, 

 písemně určit osobu zodpovědnou za provoz spotřebiče. 

R30   (2 x 3 x 5) Požár 

Opatření  dodržovat bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů 

uvedených v návodu k použití, 

 nepoužívat soukromé elektrické spotřebiče. 

  

 

Tabulka č. 11: Karta G – Elektrické spotřebiče 

 

 

                            

        Obrázek č. 10: Elektrické spotřebiče                       Obrázek č. 11: Infrazářič 

 



 28 

 

 

Karta H                Rizika aktivizačních pracovníků  

R2      (1 x 1 x 2) Rizika aktivizačních (ruční práce) 

Opatření  při provádění ručních prací s klienty dbát zvýšené opatrnosti -  

práce s ostrými předměty, 

 při konání kulturních a společenských akcí se zúčastní 

dostatečný počet zaměstnanců, 

 zkontrolovat  technický stav při manipulaci pojízdných vozíků 

s klienty, 

 na vycházce s klientem v zámeckém parku používat výhradně 

komunikační cesty, 

 při zhoršeném počasí provádět aktivity s klientem uvnitř areálu 

objektu,  

 seznámit se z návodem k obsluze používaných pomůcek pro 

klienty, 

 při práci se zvířaty dbát opatrnosti. 

 R2     (1 x 1 x 2) Rizika dobrovolných ADRA a návštěvy 

Opatření  seznámit se s vnitřním předpisem Návštěvního řádu, 

 dodržovat pokyny personálu. 

 

Tabulka č. 12: Karta H – Rizika aktivizačních pracovníků 

 

 

           

                Obrázek č. 12: Pojízdná chodítka               Obrázek č. 13: Pojízdný vozík 
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Karta I                  Rizika, která mohou způsobit nemoc z povolání                                 

R4    (1 x 2 x 2) Riziko parazitárního svrabu   

Opatření  dodržovat hygienické předpisy, 

 včasné oznámení zdravotního problému nadřízenému 

zaměstnanci, 

 dodržovat stanovený léčebný režim. 

R30  (2 x 3 x 5) Riziko žloutenky – hepatitida 

Opatření  provést očkování zaměstnanců v přímé obslužné péči, 

 dodržovat hygienické předpisy (dezinfekce rukou), 

 používat gumové rukavice. 

R15  (1 x 3 x 5) Riziko salmonely 

Opatření  dodržovat hygienické předpisy, 

 včasné oznámení zdravotního problému nadřízenému 

zaměstnanci, nepracovat s potravinami,  

 dodržovat stanovený léčebný režim. 

R15 (1 x 3 x 5) Riziko tuberkulózy (velmi závažné) 

Opatření  preventivní očkování. 

R50 (2 x 5 x 5) Riziko HIV 

Opatření  informovat zaměstnance přímé obslužné péče při výskytu HIV 

u klientů, 

 používat předepsané ochranné rukavice. 

 

Tabulka č. 13: Karta I – Rizika, která mohou způsobit nemoc z povolání 
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7.2 Rizika  - dotazníkové hodnocení psychické a pracovní zátěže 

V DpS Jevišovice část zaměstnanců v přímé obslužné péči provedla vyplnění 

předloženého dotazníku. 

 

Dotazník 

Hodnocení  psychické a pracovní zátěže 

 

Věk:    20-29           30-39           40- 49            50 – a více 

Délka praxe ve zdravotnictví:   do 5 let         do 10 let       do 15let       do 20let    nad 20 let 

 

Označte křížkem odpověď, která nejvíce vystihuje Vaše pocity při práci do příslušné 

kolonky: 

P.č. Zadání ANO NĚKDY NE 

1. Při práci mívám často nepříjemné pocity   0 9 10 

2. Práce mě neuspokojuje 0 7 12 

3. Práce mě velmi psychicky zatěžuje 1 15 3 

4. Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující 0 4 15 

5. V práci mám časté konflikty se spolupracovníky 0 2 17 

6. Práci nelze dělat po léta se stejnou výkonností 8 5 6 

7. Po několika hodinách práce cítím nervozitu a rozechvělost 0 5 14 

8. Po pracovní době se nemohu se odpoutat od problémů  2 5 12 

9. Nemám možnost využívat při zvedání klientů pomůcky 3 5 11 

10. Bývám slovně napadán klientem 1 9 9 

11. Klient mě napadá fyzicky 0 3 16 

12. Bolí mě často záda 4 11 5 

13. Nehlásím vedoucímu každý pracovní úraz  2 2 15 

                                                                                  ∑    

     

     

 Při tvorbě dotazníku bylo čerpáno z Meisterova dotazníku.     
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Vyhodnocení dotazníku: 

▪  Celkový počet zaměstnanců v přímé obslužné péči o klienty:  39 

▪  Dotazník vyplnilo 19 zaměstnanců. 

Věk 20 – 29  2 zaměstnanců 

30-39 6 

40-49 5 

50 a více            6 

 

Délka praxe ve zdravotnictví:  

do 5 let                6 zaměstnanců 

do 10 let               6 

do 15 let              0 

do 20 let              1 

nad 20 let            5 

 

Grafy zátěžové 

 

 
Graf č. 4: Dotazníkový - zátěžový otázka č.1 

 

 

 

 

 
Graf č. 5: Dotazníkový - zátěžový otázka č.2 
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Graf č. 6: Dotazníkový - zátěžový otázka č.3 

 

 

 
Graf č. 7: Dotazníkový - zátěžový otázka č.4 

 

 

 
Graf č. 8: Dotazníkový - zátěžový otázka č.5 

 

 

 
Graf č. 9: Dotazníkový - zátěžový otázka č.6 
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Graf č. 10: Dotazníkový - zátěžový otázka č.7 

 

 

 
Graf č. 11: Dotazníkový - zátěžový otázka č.8 

 

 

 
Graf č. 12: Dotazníkový - zátěžový otázka č.9 

 

 

 
Graf č. 13: Dotazníkový - zátěžový otázka č.10 

 

 

 



 34 

 

 

 

 
 

Graf č. 14: Dotazníkový - zátěžový otázka č.11 

 

 

 

 
 

Graf č. 15: Dotazníkový - zátěžový otázka č.12 

 

 

 

 
 

Graf č. 16: Dotazníkový - zátěžový otázka č.13 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

8. Bezpečnostní pokyny pro jednotlivé úkony  

 

8.1 Úkony a hygienické požadavky na provoz DpS Jevišovice 
 

▪ Příspěvková organizace má vypracovaný Provozní řád schválený orgánem ochrany 

veřejného zdraví.  

▪ Zaměstnanci mají povinnost dodržovat pokyny uvedené v dokumentu, především všechna 

hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nákaz [17,20]. 

 

8.2 Očkování proti infekčním nemocem 
 

▪  Zaměstnanci v přímé obslužné péči o klienty a zdravotnický personál činný při 

vyšetřování klientů, jsou očkováni proti virové hepatitidě typu B [17]. 

▪  Pravidelné očkování proti virové hepatitidě typu B se provádí u klientů nově přijatých  

do DpS Jevišovice. 

 

8.3 Zacházení s prádlem  
 

▪ Personál při výměně prádla na lůžku a manipulující s použitým prádlem je povinen používat 

ochranný oděv, rukavice a ústní masku [2,17]. Po skončení prací provede hygienickou 

dezinfekci rukou. 

▪  Prádlo, které bylo v kontaktu s tělními parazity, se ošetří vhodným insekticidem. 

▪  Čisté prádlo se skladuje v oddělených skříních a chrání se před znečištěním. 

 

8.4 Nebezpečné odpady 
 

▪ Infekční odpad se musí před odvozem dezinfikovat nebo bezpečně uzavřít a zřetelně označit  

[17,22]. 

▪ Skladování infekčního odpadu je možné jen v prostorách k tomu účelu přizpůsobených, 

pokud možno chlazených. 

▪ Špičaté, ostré a křehké předměty se smějí dávat do odpadu jen v pevných spalitelných 

obalech, bezpečně uzavřených. 

 



 36 

 

 

8.5 Ruční manipulace s klienty 
 

▪ Při provádění úkonů u lůžka klientů, např. výměna převazů, úprava lůžka, vážení, koupání, 

zvedání a přemísťování klientů musí personál dodržovat přípustné hmotnostní limity [5]. 

▪ Přednostně se musí používat zvedací zařízení a jiné vhodné pomůcky. 

▪ Těhotné ženy, kojící ženy, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladiství nesmějí 

vykonávat práce jim zakázané [1,12, 17]. 

 

8.6 Zdravotní způsobilost 
 

▪ Zaměstnanci jsou povinni podrobit se preventivním periodickým prohlídkám [1,17,21]. 

▪ Zaměstnanci nesmějí vykonávat činnosti, na kterou nejsou zdravotně způsobilí [1]. 

 

8.7 Zajištění první pomoci 
 

▪ Při pracovním úrazu se zajišťuje poskytnutí první pomoci na pracovišti sesterny [1]. 

▪ Lékárnička první pomoci je pravidelně doplňována zdravotnickým materiálem. 

 

8.8 Školení zaměstnanců 
 

▪ Personál se musí pravidelně podrobovat pravidelnému školení z předpisů bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, pracovních postupů, návodů k obsluze používaných zařízení, 

bezpečnostních listů chemických látek a směsí a vnitřních předpisů vydaných organizací [1]. 

▪ Součástí školení je ověření znalostí pohovorem nebo testovými otázkami. 
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8.8.1    Školící skripta pro úkony v přímé obslužné péči klientů  

 

ŠKOLÍCÍ SKRIPTA  - PRACOVNÍ POSTUPY PRO ZÁSADY BEZPEČNÉ 

MANIPULACE S KLIENTY [6] 

 

V souladu s NV č. 361/2007 Sb, ve znění pozd. předpisů, se rozumí ruční manipulací  

s břemenem přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci 

včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém  

v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít  

k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční 

manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.  

Tedy i manipulace s klientem, obyvatelem apod., se podle současné legislativy považuje  

za manipulaci s břemeny.  

 

Při práci těhotných žen a mladistvých ve zdravotnickém zařízení je nutno se řídit vyhláškou  

č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, 

kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky,  

za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní. Podle 

přílohy č. 1 této vyhlášky se za zvedání břemen těhotnými ženami se pokládá též manipulace 

s pacienty na lůžku. 

 

Ruční manipulace s pacienty, klienty, obyvateli apod., (dále jen pacienti) je součástí pracovní 

náplně většiny zdravotnických zaměstnanců. Odstraňování této fyzicky namáhavé práce je 

nutné zejména pro ochranu zdraví zaměstnanců.  

Používání technických prostředků (např. hydraulických zvedáků, polohovacích lůžek, 

závěsných drah, van, vozíků apod.) při manipulaci snižuje riziko ohrožení zdraví 

zaměstnanců. Použití technických prostředků však není univerzální a při některých 

manipulacích je nezbytný i lidský faktor.  

 

V tom případě je nutné, aby práce byly prováděny co nejúčelněji a nejbezpečněji. K tomu 

jsou nutné znalosti o správné manipulaci.  
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PRACOVNÍ POSTUPY PŘI MANIPULACI S KLIENTEM PRO ZAMÉSTNANCE 

ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU A PPACOVNÍKY OBSLUŽNÉ PÉČE  

ÚKONY – pracovní postupy  

1. Při práci si personál má všechny pohyby zautomatizovat tak, aby pracoval účelně  

a s minimálním úsilím. 

2. Při práci a manipulaci s klientem je zdravotnický zaměstnanec a POP povinen 

přednostně používat technická zařízení!! V organizaci je k dispozici rozmanitá 

zdravotnická technika, která usnadňuje manipulaci s pacientem (např. zvedáky s různým 

příslušenstvím, zvedací vany, sprchovací kabiny, mechanické pojízdné křesla a vozíky, 

hydraulické a elektrické zvedací židle, hydraulické a elektrické polohovací postele).  

3. V nezbytně nutném případě, kdy nelze použít výše vyjmenovaná zařízení nebo, kdy tato 

zařízení nejsou k dispozici, se postupuje dle následujících pracovních postupů.  

 

4. Záda musí mít zaměstnanci při práci a manipulaci s klientem vždy vzpřímená 

(zafixovaná páteř – pevná záda). Zaměstnanec musí vždy udržovat chráněnou pozici 

páteře !!! 

 

VYPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNOTLIVÉ ÚKONY  

Úchopy při manipulaci s klientem. 

Za palec. 

Za zápěstí. 

Za paži pod ramenem. 

 

Pohyb s klientem    

 

Obrázek č. 14: Postoj zdravotnického personálu při změně polohy klienta 
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Natočit se tělem tak, aby byl čelem proti klientovi. 

Váha těla se přenese na předkročenou dolní končetinu (končetina bližší nohám lůžka). 

Druhá končetina se pokročí v kyčli a v koleni. 

Stažením břišních a hýžďových svalů se zpevní pánev. 

Při přesunu klienta se přenáší váha na pokrčenou dolní končetinu (blíže hlavy klienta) 

a pomalu se narovnává. 

Vystříhá se jakéhokoliv otočení trupu, aby se nepoškodila páteř. Pracují-li dva nebo tři 

zaměstnanci, stojí na jedné nebo na protějších stranách lůžka a postupují v souladu s výše 

uvedeným návodem. 

 

Posouvání klienta 

Klienta se přidrží jednou rukou hrazdičky nebo postranice lůžka. 

Klient pokrčí jednu nebo obě dolní končetiny v koleně a opře se patou o podložku a vysune 

se. 

Hlavou a rameny se klient nesmí opírat o základ lůžka. 

Nemůže-li se klient přidržet hrazdičky nebo postranice lůžka, posune zaměstnanec jednu ruku  

pod záda, druhou pod pánev a klient dokončí za jeho pomoci pohyb jako v předchozím 

případě. 

Méně pohyblivého klienta vysunou vždy dva zaměstnanci 

Používá se polohovací pomůcka – podložka. 

Oba zaměstnanci stojí na jedné straně lůžka. 

Jeden nazdvihuje rukou a předloktím horní část trupu ve výši ramen, druhou podsune pod trup 

ve výši pasu. 

Druhý zaměstnanec podpírá rukou pánev ve výši hřebenu kosti kyčelní, druhou ve výši 

kloubu kyčelního. Provede se posunutí pomocí podložky. 

Klientovi se dá pokyn, aby pokrčil dolní končetiny opřel se o paty a vysunul se nahoru.  

Zaměstnanci pomohou klientovi pohyb uskutečnit. 
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Nehybného klienta vysunou vždy tři zaměstnanci. 

Všichni stojí na jedné straně lůžka. 

Paže klienta se zkříží přes břicho. 

Třetí zaměstnanec podpírá klientovi hlavu. 

Ostatní dva zaměstnanci klienta vysunou, přitom postupují jako v předchozím případě. 

Dva zaměstnanci mohou stát také po obou stranách lůžka proti sobě. 

Jednu ruku podsunou pod ramena klienta a druhou pod pánev a současně klienta vysunou. 

 

Zvedání na mísu  

 

Obrázek č.15: Zvedání na mísu 

 

Klient pokrčí končetinu (končetiny). 

Pažemi uchopí hrazdičku nebo spojí paže propletením prsty a obě paže protáhne v předpažení 

ke stropu. 

Současně se opře o plosku nohy (nohou) a nadzvedne pánev – udělá most. 

Zaměstnanec podloží mísu. 
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Otáčení klienta  

 

 

Obrázek č.16a,b: Otáčení nehybného klienta 

 

Klidného a spolupracujícího klienta otáčí zaměstnanec směrem od sebe.  

Klientovi se dá pokyn, aby překřížil bližší paži přes tělo a nataženou dolní končetinu přes 

druhou. 

Zaměstnanec podloží klientovi ruku na bližší rameno a pánev a za jeho aktivní spolupráce jej 

přetočí na bok nebo na břicho.  

Aby měl klient v poloze na boku lepší stabilitu, pokrčí dolní končetinu, na níž leží, a rukou se 

přidrží postranice. 

Nehybného klienta otáčejí dva zaměstnanci stejným způsobem 

Musí se postarat o udržení klienta v poloze na bok a lůžko zajistit postranicí. 

Klienta můžeme otočit také k sobě – překříží se mu horní končetiny přes tělo, uchopí se  

za vzdálenější rameno a přetočí se směrem k zaměstnanci. Končetiny se pak zajistí 

stejným způsobem. Vždy se manipuluje pomocí polohovací podložky. 

Klienta je možné otáčet pomocí polohovacího lůžka, kdy se klient  pootočí pomocí zvedacího 

zařízení lůžka.  

 

Přenášení klienta 

Ženy smí přenášet jen klienty o nízké váze. 

Při přenášení dospělých a těžkých klientů pracují muži nebo společně dvě, lépe tři ženy. 
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Přenášet klienta, v případě nepoužití zvedacího zařízení,  lze tímto způsobem: 

Vozík nebo lůžko se postaví do blízkosti lůžka. Zaměstnanci se postaví na vnitřní 

stranu lůžka. Jeden podpírá hlavu a ramena, druhý záda a pánev, třetí nohy 

pacienta. Všichni zaměstnanci přenesou váhu na pokrčenou končetinu, najednou 

klienta zvednou, otočí se s ním o 180
0
 a šetrně ho položí na vozík nebo lůžko. 

 

Posazování klienta    

Klient se buď posadí sám pomocí hrazdičky, uzdičky apod. nebo jej zaměstnanec zvedne  

za ramena a v sedu přidrží. 

 

 

Obrázek č. 17a,b: Posazování klienta na lůžku 

 

Je-li klient schopen s pomocí zdravotnického zaměstnance opustit lůžko, může se převést  

na židli nebo do křesla. Postupuje se takto: 

Zaměstnanec vsune jednu paži pod paži klienta, druhou pod kolena, otočí se směrem 

do místnosti a zároveň klienta na lůžku posazuje. 

Postaví se ke klientovi z boku, uchopí jej v pase, přidržuje jeho paži za zápěstí přes 

své rameno a vybídne klienta, aby se postavil. Převede jej ke křeslu a posadí. 
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Obrázek č. 18a,b,c: Posazování klienta na lůžku a převedení na křeslo 

 

 

Obrázek č. 19a,b,c: Pomoc zdravotnického personálu při vstávání ze židle 
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Stoj u lůžka    

 

Obrázek č. 20: Pomoc zdravotnického personálu při postavování klienta 

 

Při nácviku stoje je vhodné používat chodítko. 

Vydrží-li klient sedět na lůžku a jen v případě, že klientův zdravotní stav nebude ohrožen 

a pouze za přítomnosti odborného personálu, který je kompetentní posoudit jeho stav  

a rozhodnout o nácviku chůze, se může klient postavovat. 

Při stavění stojí zaměstnanec na postižené straně klienta a k zajištění stability se jej drží 

zaměstnanec kolem pasu. 

Zaměstnanec vyzve klienta, aby se volnou horní končetinou přidržoval lůžka. 

Klient může obejmout zaměstnance kolem ramen a on ho drží kolem pasu. 

 

 

 

Obrázek č. 21a,b: Stabilizace postižené končetiny klienta kolenem zdravotníka 
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Nácvik chůze 

Při nácviku chůze se doporučuje používat chodítko. 

Když klient získá stabilitu ve stoji, nacvičuje se chůze. 

Zaměstnanec stojí na postižené straně. 

Klient může obejmout zaměstnance kolem ramen a on ho drží kolem pasu. 

Klient může použít berli nebo hůl. 

Nacvičuje se přecházení kratších úseků. 

Při nácviku chůze po schodech se začíná nejdříve cvičit chůze do schodů. 

 

Vyvážení klientů z objektů 

Vyvážení imobilních klientů na lůžku 

Za pomoci polohovacích postelí, lze zcela imobilní klienty vyvážet na lůžku do venkovního 

areálu. K tomu musí být uzpůsoben nájezd – rampa z objektu. Postel vyváží vždy nejméně 

dva, nejlépe tři zaměstnanci. 

Vyvážení imobilních klientů na vozíku 

Pomocí invalidních vozíků se klienti vyváží do venkovních areálů. K tomu musí být 

uzpůsoben nájezd – rampa z objektu. Vozík vyváží jeden zaměstnanec. 

 

Úprava lůžka 

Úprava lůžka bez výměny prádla s klientem, který se nesmí pohybovat 

Lůžko upravují vždy dva zaměstnanci. 

Uvolní se prádlo a odloží přikrývka. 

Klient zvolna pokrčí dolní končetiny v kolenou a kyčlích a napne se prostěradlo v nohách 

lůžka.  

Odstraní se z lůžka drobky a opatrně, bez aktivní součinnosti klienta, vysunou klienta nahoru. 

Zaměstnanci napnou a zasunou podložky. Jeden zaměstnanec pozdvihne klienta za ramena, 

druhý mu upraví polštář. Nakonec oba upraví přikrývku. 
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Úprava lůžka s výměnou prádla s klientem  

 

 

Obrázek č. 22a,b: Výměna prádla 

 

Může-li se klient obrátit na bok, vyměňuje se prostěradlo po délce lůžka. Postupuje se jako 

v předchozím případě. Po obrácení klienta na bok se uvolní špinavé prádlo a stočí  

se po celé délce až k tělu klienta. Matrace se srazí od nohou lůžka směrem k hornímu čelu.  

Na volnou polovinu matrací se zastele polovina čistého prostěradla. Druhá polovina 

prostěradla se stočí až k použitému prádlu. Na čistý základ se postupně zastele polovina 

podložek, druhá polovina se stočí jako čisté prostěradlo. Na upravenou polovinu lůžka  

se přetočí klient. Špinavé prádlo se sbalí. Rozloží se, vypnou se a zastelou prostěradlo  

i podložky. 

Nemůže-li se klient obrátit na bok, vyměňují prádlo zásadně dva zaměstnanci. Zaměstnanci 

stojí na opačné straně lůžek. Otočí klienta na bok. Jeden zaměstnanec přidržuje klienta, 

druhý na opačné straně postele stočí špinavé prádlo do poloviny lůžka a rozvine čisté 

prádlo. Špinavé prádlo se shrnuje z levé nebo pravé strany na opačnou podle toho, která 

část těla klienta je postižena. Jsou-li postiženy obě strany, provádí se manipulace  

ze strany, která je příznivější pro manipulaci klienta nebo personál, nebo dle rozhodnutí 

odborného personálu.   
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9. Navržení zásad BOZP  

9.1 Technická opatření 
  

1. V odborné literatuře, časopisech a internetu sledovat technický vývoj a nabídky pomůcek 

pro manipulaci s klienty. 

 

2. Podle potřeby zajistit jejich nákup v dostatečném počtu na jednotlivá pracoviště tak, aby 

byly v případě nutnosti vždy k použití.  

 

 

9.2 Organizační opatření 
 

1. Pravidelně kontrolovat a vyžadovat na zaměstnancích správné provádění pracovních 

postupů při manipulaci s klienty. 

 

2. Provést aktualizaci vnitřních předpisů a dokumentů vzhledem k nové legislativě  

o specifických zdravotních službách uvedené v zákoně č. 373/2011 Sb., a navazujících 

prováděcích předpisů, platných od 1. dubna 2012. 

 

3. D o p o r u č u j i    provést se zaměstnanci pohovor o problémových otázkách týkajících 

 se zjištěných nedostatků z dotazníku.  

 Minimalizovat rizika zjištěná z dotazníku  

a) psychická zátěž,  

b) zjistit, proč nemají zaměstnanci možnost využívat při zvedání klientů 

pomůcky (nedostatečný počet, nevhodné umístění, nevhodná 

zařízení?). 
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Závěr 

 

      Od účinnosti zákona č.  108/2007 Sb., o sociálních službách se výrazně zlepšila situace 

zaměstnanců a klientů. Předtím nebyly plně k dispozici, vyráběny nebo dováženy pomůcky 

pro personál a klienty v takovém rozsahu a kvalitě.  

 

      Zhodnocení rizik proběhlo ve dvou úrovních. Bodovou metodou, kterou je nutné 

aktualizovat podle platných předpisů a technického poznání a pravidelně rozšiřovat. Dále byl 

vyhotoven a vyhodnocen dotazník vyplněný téměř 50% zaměstnanci v přímé obslužné péči  

o klienty. 

 

      Z vyhodnocení je patrné, že předešlé hypotézy o rizicích především v oblasti fyzické 

 a psychické zátěže se potvrdily. Zaměstnanci trpí častými bolestmi zad  

a psychickými problémy, zvláště zaměstnanci nad 30 let věku a s praxí  

u lůžka nad 5 let.  

 

     Cíl byl splněn, zhodnotil se stav a úroveň BOZP podle platných předpisů, navrhla 

se opatření k minimalizování zjištěných rizik. 

 

      Z hlediska prevence vzniku nemocí bolestí zad a psychických stavů je tato bakalářská 

práce, a především anonymní dotazník vyplněný zaměstnanci podnětem k dalším krokům  

ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců tak, jak ukládá zákoník práce.   
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