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Anotace 

Michnová, V. Optimalizace rizika ruční manipulace s lidmi pro personál zdravotnického 

zařízení. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava , 2011. 32 stran 

 

Cílem bakalářské práce je návrh souboru opatření ke sníţení rizika při ručních 

manipulacích s lidmi (v tomto smyslu břemeny). Na základě zákonných poţadavků, 

zkušeností nabytých na příslušných pracovištích a ergonomických zákonitostí jsou 

charakterizována rizika typická pro daná zdravotnická zařízení a jejich personál. Bakalářská 

práce relativizuje správnou manipulaci a praktickou činnost zdravotního personálu s ohledem 

na její rizika.  V závěru je navrţena optimalizace sledovaných činností, včetně návrhů na 

sníţení nebo odstranění doprovodných rizik. 

Klíčová slova: manipulace s břemeny, riziko, zdravotní personál 

 

Abstract 

Michnová, V. Optimization of the Risk of Manipulation with People for Health Care 

Personnel. Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 32 pages. 

 

The objective of the thesis is to design a set of precautions to reduce risks while 

manipulating  people (who thus become a load). Based on the obligations given by the law, 

the ergonomics and the experience from health care facilities, typical risks are characterized 

for the health care facilities and their personnel. The thesis questions the correct way of 

manipulation and the work of the health care personnel with regard to possible risks. The 

thesis concludes with a proposed optimization of monitored activities, including proposals of 

reducing or eliminating related risks. 

Keywords: health care personnel, manipulation with load, risk.
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1 Úvod 

Uţ v nejstarších dobách měl člověk potřebu starat se o sebe, o své zdraví a zdraví svých 

blízkých. Touha udrţet si zdraví souvisela s přeţitím. Dominantní postavení v ošetřovatelské 

péči zaujímaly a dodnes zaujímají ţeny. Ošetřovatelství se vyvíjelo spolu s rozvojem 

medicíny, aţ do dnešní podoby. Ošetřovatelství se postupně vyvíjelo od příleţitostného 

samaritánství a dobročinnosti v moderní odbornou činnost. K práci ošetřovatelů nepatří jen 

podání léků, aplikace injekcí, podání jídla, nebo provedení osobní hygieny, ale v mnoha 

případech vlídné slovo a psychická podpora nemocného, udělá mnohé. Světová zdravotnická 

organizace definuje ošetřovatelství jako systém typicky ošetřovatelských činností, který 

pomáhá pečovat o své zdraví a pohodu. [12] 

Práce zdravotníků je zatěţována po stránce psychické, kdy je třeba uvést vyrovnávání se 

s úmrtími, noční sluţby, mnoţství hodin navíc a málo odpočinku. Také fyzické, mezi které 

patří například zvedání břemen, kdy denní rutinou je manipulace s nemocnými, v mnoha 

případech bezvládnými, coţ obnáší velkou zátěţ na celý muskuloskeletální systém. U řady 

profesí, kde manipulace s břemeny je prováděna podstatnou část pracovní doby, byla 

prokázána vyšší četnost onemocnění, především zad.  Proto je třeba klást zvláštní důraz na 

dodrţování nejen pracovních pokynů, ale také na ergonomické zásady, postupy při manipulaci 

s břemeny se zvláštním ohledem na manipulaci s lidmi, včetně reţimu práce a odpočinku, 

vhodné mechanizace. Zdravotníci jsou v práci vystavováni mnohým rizikům, ke kterým patří 

například: rizika biologická, namáhání a přetěţování páteře, zatěţování všech svalových 

skupin, rizika při manipulaci s nebezpečnými látkami. V některých případech mohou tyto 

rizika vést k váţnému poškození zdraví, proto je nutné souborem postupů sniţovat riziko 

poškození zdraví. Problematika manipulace s břemeny patří mezi nejčastěji studované oblasti. 

V mé práci se snaţím najít řešení k problematice manipulací s břemeny a zároveň zde 

uvádím správné postoje, které jsou důleţité, aby nedošlo k poškození pohybového aparátu. 

Z důvodu finančních úspor, které v poslední době probíhají, dochází ke sniţování 

personálu na směně, kdy je práce zdravotníků přetěţována. S rostoucím tlakem na sniţování 

nákladů se snaţí práci lékařů přebírat středně zdravotnický personál. Šetří se i na pomůckách, 

které usnadňují práci. Z nedostatku financí je také práce zdravotního personálu málo 

ohodnocená. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření ke sníţení rizika při ruční manipulaci 

s lidmi (břemeny) ve zdravotnickém zařízení. 
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2 Rešerše 

DUŠÁTKO, Antonín. Bezpečnost a hygiena práce. Praha : 2004 

Jedná se o článek, který pojednává o úrazech při ruční manipulaci s břemeny. Autor zde 

popisuje několik případů a zároveň ukazuje moţná řešení. 

 

GLOWCZYN’SKA-WOELKE, Karolina; WZOREK, Roman. Posvit'me si na břemena. 

Opava : Státní úřad inspekce práce, 2008. 32 s. 

Informace pro zaměstnavatele a pracovníky. Evropská inspekční a informační kampaň, ruční 

manipulace s břemeny. Z anglického originálu přeloţila Kateřina Polášková 

 

GRZEŚCZAK, Marian. Člověk zvedá břemena. Praha : Mladá Fronta, 1980. 39 s. 

Autor zde popisuje manipulaci s břemeny a správné zaujetí poloh. Z polského originálu 

přeloţil a doslov napsal O. Rafaj. 

 

KREJČÍŘOVÁ, Olga. Bezpečnost práce a hygiena. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2009. 36 s. 

Operační program zahraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 
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3 Legislativa a přístupy k problematice zdvihání břemen 

 Velmi důleţitá pro zaměstnance i zaměstnavatele je znalost zákonné legislativy 

k vytvoření dobrých pracovních podmínek. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 

při práci s ohledem na moţná rizika, která se týkají výkonu práce. Důleţité pro zajištění 

ochrany osob a jejich zdraví při práci je pracovní právo. 

Základní lidská práva a svobody nám upravují dokumenty Organizace spojených národů a 

od těchto se odvíjejí mezinárodní závazky České republiky, týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Jednou z nejdůleţitějších organizací, která má zásadní význam při tvorbě 

státní politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je Mezinárodní organizace 

práce. Jejím hlavním úkolem je usilovat o zlepšení pracovních podmínek. 

Změna právních podmínek, která nastala vydáním zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ale 

podstatně k ní přispěla také účinnost nových právních předpisů v oblasti zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 

K důleţitým také patří Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci a Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, 

které jsou zakázány těhotným ţenám, kojícím ţenám, matkám do konce devátého měsíce po 

porodu a mladistvým a podmínky, za nichţ mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání. 

Zaměstnavatel má řadu povinností, aby zajistil pro zaměstnance dobré pracovní 

podmínky. Mezi jedny z povinností zaměstnavatele, k zajištění ochrany a zdraví zaměstnanců, 

patří také zařazení prací do kategorií.  Při zařazování prací se vychází z ukazovatelů, mezi 

které patří: pracovní podmínky, zdravotní stav zaměstnanců a fyziologické a psychické 

odezvy organismu. 
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Kategorie prací  

 Kategorie I.: Zařazují se zde pracoviště, které vyhovují poţadavkům. Nevyskytuje se zde 

poškození zdraví z práce, neobjevují se funkční potíţe. 

Kategorie II.: Zařazují se zde pracoviště s ojedinělými hygienickými závadami. Zdravotní 

stav pracovníků je bez známek svědčících o nepříznivém vlivu pracovních podmínek, 

nevyskytuje se poškození zdraví z práce. 

Kategorie III.: Zařazují se zde pracoviště s hygienickými závadami, u nichţ nelze 

vyloučit poškození zdraví. 

Kategorie IV.: Zařazují se zde pracoviště s hrubými závadami. Hojně se zde vyskytují 

nemoci z povolání. [2] 

       K dalším povinnostem zaměstnavatele je poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků. Při působení neodstranitelných nebo špatně minimalizovaných rizik je 

zaměstnavatel povinen dle § 104 odst. 1 zákona č.262/2006 Sb., poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky, 

které musí chránit zaměstnance před danými riziky, nesmí ohroţovat jeho zdraví a bránit při 

výkonu práce. Zaměstnavatel poskytuje OOPP v případě, kdy nelze rizika odstranit. Mezi 

povinnosti zaměstnavatele je také kontrola jejich uţívání, poskytování OOPP nesmí 

nahrazovat finančním plněním. Poskytuje oděv a obuv v prostředí, v němţ při práci podléhá 

opotřebení, nebo plní ochrannou funkci.  Mezi OOPP řadíme mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky, ty se podávají při styku pokoţky s látkami, jeţ mohou způsobit podráţdění. 

Přidělení mycích a čisticích prostředků uvádím v tabulce č. 1. Práci dělíme dle rozsahu 

znečištění na :  

1. Práce velmi nečistá  

2. Práce nečistá - zdravotnictví, dochází zde k podráţdění pokoţky 

3. Práce méně čistá      

4. Práce čistá 
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Tabulka č. 1:  Přidělení mycích a čisticích prostředků [3] 

Druhy prací 
Mycí prostředek-mnoţství 

v gramech za měsíc 

Čistící pasta-mnoţství 

v gramech za měsíc 

Práce velmi nečistá 200 900 

Práce nečistá 100 600 

Práce méně čistá 100 300 

Práce čistá 100 - 

Konkrétní upřesnění mnoţství mycích a čisticích prostředků provede zaměstnavatel podle 

vyhodnocení rizik 

Společně pro všechny druhy prací minimálně dva ručníky za rok 

 

 OOPP musí mít následující vlastnosti: 

 Musí být účinné proti rizikům a nepředstavovat další riziko. 

 Musí odpovídat podmínkám na pracovišti. 

 Přizpůsobeny fyziologii zaměstnanců. 

 Musí respektovat zdravotní stav zaměstnance. 

Při výběru OOPP se postupuje dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č.495/2001 Sb. [3] 

3.1 Pracovní podmínky 

 Aby mohl zaměstnanec řádně vykonávat svou práci, nebylo ohroţeno jeho zdraví a ţivot 

a nedocházelo k pracovním úrazům, měl by pracovat v dobrých pracovních podmínkách. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit uspokojivé pracovní podmínky svými vlastními náklady. 

Pracovněprávní vztahy v České republice upravuje zákon č.262/2006 Sb., § 78 zákoníku 

práce, Obecná ustanovení o pracovní době a délce pracovní doby.  

Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je: 

 pracovní doba, v níţ zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele, 

 střídání zaměstnanců ve dvou směnách v rámci 24 hodin, nazývá dvousměnným 

pracovním reţimem 

 střídání zaměstnanců ve třech směnách v rámci 24 hodin, nazývá třísměnným 

pracovním reţimem 
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 nepřetrţitým pracovním reţimem reţim práce, v němţ se zaměstnanci vzájemně 

pravidelně střídají ve směnách v nepřetrţitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hod 

po sobě jdoucích, vyţaduje výkon práce 24 hod po 7 dnů v týdnu 

 práce konaná v noční době; noční dobou je označován čas mezi 22. a 6. hodinou. 

§ 79 Stanovená týdenní pracovní doba 

 Týdenní pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně. 

 S třísměnným a nepřetrţitým pracovním reţimem 37,5 hodiny týdně. 

 S dvousměnným pracovním reţimem 38,75 hodiny týdně. 

 U mladistvého nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a nesmí 

délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. 

3.1.1 Pracovní přestávky  

 Podle § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 

6 hodinách nepřetrţité práce přestávku na jídlo a oddech po dobu nejméně 30 minut. 

Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách 

nepřetrţité práce. Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna 

její část činit nejméně 15 minut. Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku 

a konci pracovní doby. 

3.1.2 Doba odpočinku 

Zaměstnavatel je povinen dle § 90 zákoníku práce rozvrhnout pracovní dobu tak, aby: 

 zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetrţitý 

odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

 Odpočinek můţe být zkrácen aţ na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích 

zaměstnanci staršímu 18 let a to v nepřetrţitých provozech, při nerovnoměrně 

rozvrţené pracovní době a při práci přesčas, dále při poskytování sluţeb obyvatelstvu 

(ve zdravotnických zařízeních). Následující odpočinek bude zaměstnanci prodlouţen 

o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 
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Podle § 92 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby: 

 Zaměstnanec měl nepřetrţitý odpočinek v týdnu během kaţdého období 7 po sobě 

jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. 

 Nepřetrţitý odpočinek nesmí činit u mladistvého méně jak 48 hodin. 

  Stanovuje se tak, aby do něj spadla neděle.  

3.1.3 Práce přesčas 

Práci přesčas je moţné konat dle § 93 zákoníku práce jen výjimečně. Práci přesčas můţe 

zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z váţných provozních důvodů, a to i na dobu 

nepřetrţitého odpočinku mezi dvěma směnami. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance 

činit více neţ 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas 

nad tento rozsah můţe zaměstnavatel poţadovat jen na základě dohody se zaměstnancem. 

Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více neţ 8 hodin týdně v období, které 

můţe činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva můţe vymezit toto 

období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas 

ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto 

náhradní volno. Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví se rozumí práce v 

nepřetrţitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí v nemocnicích, ostatních lůţkových 

zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné sluţby. 

Zaměstnanec ve zdravotnictví, nesmí být k jejímu sjednání nucen. 

 

     Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 

8 hodin týdně a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné sluţby v průměru 12 hodin 

týdně. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. Zaměstnavatel vede aktuální seznam 

všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas. 

3.1.4 Noční práce 

Dle § 94 zákoníku práce nesmí délka směny zaměstnance pracujícího v noci: 

 Překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů 

moţné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, 

aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě 

jdoucích. 
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 Při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z 

pětidenního pracovního týdne. 

 Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen 

lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční práci, pravidelně podle 

potřeby, nejméně však jednou ročně a kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud 

o to zaměstnanec poţádá. 

  Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené 

sociální zajištění, zejména moţnost občerstvení. 

3.1.5 Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby. 

Dle § 241 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přihlíţet při zařazování zaměstnanců 

do směn téţ k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Poţádá-li 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec, který prokáţe, ţe převáţně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní 

pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět ţádosti, nebrání-li tomu váţné provozní 

důvody. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. 

Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší neţ 1 rok, nesmí zaměstnavatel 

nařídit práci přesčas. 

 

4 Rizika ve zdravotnictví a rizikové faktory při manipulaci 

s břemeny 

Zaměstnání středně zdravotnického personálu je jedno z nejvíce rizikových vůbec. 

Zdravotní sestry patří mezi nejvíce postiţené bolestmi zad. Příčinou jsou úkony při 

manipulaci s pacienty, při jejich přesouvání, toaletě na lůţku a při výměně loţního prádla 

s leţícím pacientem a další. Ruční manipulace patří mezi nejnebezpečnější činnosti pracovní 

oblasti. Vede k závaţným nemocem hlavně v oblasti páteře, poškození plotének, povrchů 

kloubů a dalším. Tyto problémy se souhrnně nazývají – Muskuloskeletální poruchy zkr. 

MSD’s. Muskuloskeletální poruchy jsou jedny z nejběţnějších problémů v celé Evropě, tyto 

poruchy, mezi které patří obvykle záda, krk, horní končetiny mohou vést od nepříjemných 

pocitů a drobných bolestí aţ k závaţným poškozením vyţadující dlouhodobou léčbu. [4] 
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K rozvoji těchto poruch můţe vést řada faktorů. Mezi faktory patří hmotnost, frekvence 

manipulovaných břemen, způsob manipulace a fyzická zdatnost. Existuje i mnoho faktorů, při 

manipulaci s pacienty, které mohou být nebezpečné. Souvisí s různými aspekty manipulace 

s pacienty. Rizika můţeme rozdělit na rizika související s úkonem (síla vynaloţená 

k provedení úkonu, opakování pohybu během pracovního dne, zaujímání pozic, které jsou pro 

tělo namáhavé), dále na rizika související s pacientem (pacienty nelze zvedat stejně jako 

břemena, takţe ,,pravidla‘‘ bezpečného zvedání nelze vţdy pouţít), rizika souvisí také 

s prostředím (nebezpečí uklouznutí, zakopnutí, prostorová omezení) a další rizika (nedostupná 

asistence, nevhodné vybavení, nevhodná obuv a oděv, nedostatek znalostí či zaškolení). [13] 

 

5 Fyzická zátěž, dopad na organismus a mechanismy poškození 

5.1 Fyzická zátěž 

Dle § 2 NV 361/2007 Sb. se fyzická zátěţ člení na: 

 celkovou fyzickou zátěţ 

  lokální svalovou zátěţ 

  ruční manipulaci s břemeny  

 zátěţ pracovní polohy 

5.1.1 Celková fyzická zátěž 

Za celkovou fyzickou zátěţ se povaţuje podle § 22 NV 361/2007 Sb. zátěţ při fyzické 

práci dynamické, vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěţováno více neţ 

50 % svalové hmoty. Dle § 23 NV 361/2007 Sb. celková fyzická zátěţ se posuzuje z hlediska 

energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto 

hodnotách a srdeční frekvence. Hygienickými limity celkové fyzické zátěţe se rozumí 

hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, roční a minutové 

přípustné a hodnoty srdeční frekvence průměrné, nejvyšší přípustné a zvýšené nad výchozí 

hodnotu přepočtené na osmihodinovou směnu. Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční 

frekvence při fyzické práci nestanoví. Hygienický limit pro minutovou hodnotu srdeční 

frekvence je nejvýše 150 tepů za minutu       
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5.1.2 Lokální svalová zátěž 

Lokální svalová zátěţ je podle § 24 NV 361/2007 Sb., zátěţ malých svalových skupin při 

výkonu práce končetinami. Dle § 25 NV 361/2007 Sb. se při hodnocení lokální svalové zátěţe 

zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin 

v závislosti na rozsahu statické a dynamické sloţky práce při práci v charakteristické směně. 

Hygienickými limity lokální svalové zátěţe se rozumí přípustné hodnoty lokální svalové 

zátěţe s převahou dynamické nebo statické sloţky, která se vyjadřuje v procentech maximální 

svalové síly (Fmax) přepočtené na osmihodinovou směnu. Hygienickým limitem lokální 

svalové zátěţe jsou dále počty pohybů drobných svalů prstů a ruky a průměrné minutové 

počty pohybů drobných svalů prstů a ruky za osmihodinovou směnu. Hygienický limit 

průměrné minutové počty pohybů drobných svalů prstů a ruky při vynakládaných svalových 

silách 3 % Fmax je 110 pohybů za minutu, u 6 % Fmax 90 pohybů za minutu. 

Hygienický limit u práce s převaţující dynamickou sloţkou pro pouţitou svalovou sílu 

jako pravidelnou součást hlavní pracovní operace je 70 % Fmax. U práce s převaţující 

dynamickou sloţkou pro vynakládané pouţité svalové síly od 55 % do 70 % Fmax jako 

pravidelné součásti hlavní pracovní operace měřené jednou za sekundu, potom za hygienický 

limit se povaţuje hodnota výskytu těchto svalových sil 600krát za osmihodinovou směnu. 

Jde-li o práci ve směnách delších neţ osmihodinových, hygienické limity lokální svalové 

zátěţe musí být sníţeny o 20 % a průměrné počty pohybů pro jinou dobu neţ osmihodinovou 

směnu nesmí být zvýšeny o více neţ 20 %. 

5.1.3 Ruční manipulace s břemeny 

Ruční manipulací s břemenem se rozumí podle § 28 NV 361/2007 Sb. 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 můţe dojít k poškození páteře zaměstnance 

nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěţe. Za ruční manipulaci s břemenem se také 

povaţuje zvedání a přenášení ţivého břemene. 

Dle § 29 NV 361/2007 Sb. hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s 

břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho 

přípustné kumulativní hmotnosti i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této práci. 
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Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného muţem při 

občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Hygienický 

limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene muţem je 10 000 kg za 

osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene 

muţem při práci vsedě je 5 kg. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného 

břemene přenášeného ţenou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a 

přenášení 15 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene 

ţenou je 6 500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně 

manipulovaného břemene ţenou při práci vsedě jsou 3 kg. Občasným zvedáním a přenášením 

břemene se rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně           

30 minut za osmihodinovou směnu; častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí 

zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Jde-li 

o práci ve směnách delších neţ osmihodinových, přípustné minutové hodnoty celkové fyzické 

zátěţe muţů nebo ţen musí být sníţeny o 20 % a kumulativní hmotnost zvedaných a 

přenášených břemen muţi nebo ţenami nesmí být zvýšeny o více neţ 20 % v ţádné směně.  

Doporučené hmotnostní limity uvádím v tabulce č. 2. 

Zaměstnanci musí být, před zahájením prací, spojených s ruční manipulací s břemeny, 

seznámeni s nebezpečím, jemuţ mohou být vystaveni, jedná se o: 

 Moţnost poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu, při zvýšené 

fyzické námaze a podobně. 

 S nedostatky, které stěţují manipulaci, zejména nerovný a kluzký povrch. 

 Se stavy, které zvyšují poškození páteře, příliš častá nebo příliš dlouhá fyzická 

námaha. 

Tabulka č. 2: Doporučené hmotnostní limity pro muţe a ţeny ve vztahu k věku [1] 

 

Věk 

Max. hmotnost břemene (kg) 
Max. kumulativní hmotnost za 

směnu (kg) 

Muţi Ţeny Muţi Ţeny 

18 - 29 50 15 10 000 6 500 

30 - 39 45 15 7 500 6 500 

40 - 49 40 15 6 500 6 000 

50 - 60 35 10 5 500 
         4000 
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5.1.4 Zátěž pracovní polohy 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí podle § 26 NV 361/2007 Sb. při trvalé práci 

vykonávané zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec 

opakující se úkony, při nichţ si nemůţe volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha 

je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorové uspořádání 

pracoviště. Dle § 27 NV 361/2007 Sb. je hodnocení zdravotního rizika pracovních poloh, 

které se člení na : 

 přijatelné 

  podmíněně přijatelné  

 nepřijatelné 

Při hodnocení pracovní polohy se pouţívá dvoukrokový systém. 

 První krok zahrnuje hodnocení polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů. 

  Druhý krok zahrnuje podmínky, za kterých lze polohu označenou v prvním kroku za 

podmíněně přijatelnou zařadit mezi polohy přijatelné nebo polohu nepřijatelnou mezi 

polohy podmíněně přijatelné. 

 Hygienický limit v nepřijatelné pracovní poloze je 30 minut v osmihodinové pracovní směně. 

Doba trvání jednotlivých nepřijatelných poloh nesmí být delší jak 1 - 8 minut. Doba práce v 

charakteristické směně v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh nesmí 

přesáhnout 160 minut. 

5.2 Mechanismy poškození 

Rozlišujeme 3 základní mechanismy: 

 Poškození v důsledku úrazu - náhodné poškození, které nelze předvídat 

 Poškození v důsledku přetížení - bývá nejčastěji, v důsledku působení nadměrných 

sil 

 Poškození v důsledku kumulativní zátěže - uplatňuje se dlouhodobě působící 

zatíţení v podobě mikrotraumat, jeţ způsobují poškození kloubů, vazů, svalů apod. [4] 
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5.2.1 Poškození páteře 

 Nepříznivé důsledky se objevují především v oblasti páteře, současně jsou zatěţovány 

nosné klouby, vazy a jiné. Práce s břemeny urychluje degenerativní změny, které u lidí při 

ruční manipulaci nastávají mnohem rychleji neţ u lidí se sedavým zaměstnáním. Nepříznivý 

účinek je hlavně dán, ţe se hmotnost břemene sčítá s hmotností těla. Nadměrný tlak vede 

k poškození jemné výstelky kloubních plošek. Tlakem na okostici dochází k odírání a 

přetěţování chrupavek, které se brání vytvářením výrůstků. Tyto změny postihují nejen 

bederní, ale i hrudní páteř. K samotnému poškození můţe dojít jednak úrazem, nebo 

působením mikrotraumat. [4] 

5.2.2 Poškození svalů 

 K přetíţení svalů, někdy aţ k roztrţení dochází v důsledku prudkých pohybů. Při 

oslabení břišních svalů a nedostatečné pevnosti tříselných vazů můţe dojít aţ ke vzniku 

tříselné kýly. Je zatěţováno hlavně svalstvo zádové, břišní, svalstvo dolních končetin a 

ramenních pletenců. Oslabení svalstva je faktorem pro výskyt bolestí zad. [4] 

5.2.3 Poškození vazů 

K poškození některých vazů dochází při pomalém zvedání břemene z předklonu nebo při 

torzních pohybech pánve. [4] 

5.2.4 Poškození periferních kloubů 

 Nejčastěji bývají poškozeny kolenní klouby (nejčastěji ruptury menisků). [4] 

 

6 Nemoci z povolání 

Kolem nemocí z povolání a jeho praktického vyuţití je mnoho nejasného. Příčinou jsou 

nedokonalosti v legislativě. Ohroţení nemocí z povolání jsou změny, které vznikly při výkonu 

práce, ale nepoškodily natolik zdravotní stav, aby byly brány jako nemoci z povolání, ale 

zároveň při dalším pokračování v činnosti by to vedlo ke vzniku nemoci z povolání. Nemoci 

z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů.   
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Lékařský posudek o ohroţení nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k 

vydání lékařského posudku o nemoci z povolání. 

Vláda můţe stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohroţením nemocí z 

povolání. 

Nejvíce nemocí z povolání bylo v roce 2009 diagnostikováno v Moravskoslezském kraji. 

Nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji představovala 

onemocnění způsobená fyzikálními faktory. Onemocnělo celkem 88 sester, 41 sanitářů-

ošetřovatelů, 22 pracovnic sociální péče, 20 lékařů, 6 uklízeček, 5 rehabilitačních pracovnic,  

5 zdravotních laborantů, 4 pečovatelky, 3 pracovnice prádelny.  

Fyzikální faktory způsobily v roce 2009 celkem 47,6 % ze všech hlášených nemocí z 

povolání. 

Poškození šlach, šlachových pochev, úponů, svalů a kloubů končetin z dlouhodobého 

nadměrného jednostranného přetěţování končetin bylo v roce 2009 zjištěno u 112 pracovníků, 

u nichţ bylo diagnostikováno celkem 162 onemocnění. [11] 

 V členských zemích je prevence úrazů v souvislosti s manipulací s břemeny součástí cel-

kového přístupu k prevenci rizika chorob z povolání a implementace evropské legislativy. 

Úrazy při manipulaci s břemeny je moţné pokládat za součást velké skupiny 

muskuloskeletálních chorob, která mezi jiným zahrnuje zranění zad způsobených manipulací. 

Toto vysvětluje, proč některé z příkladů poskytnuté členskými zeměmi rovněţ odkazují na 

ruční manipulaci. [13] 

     

 Obr. č. 1 : Struktura hlášených případů nemocí z povolání podle krajů vzniku [11] 
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7 Problémy ve zdravotnictví  

V zdravotnických zařízeních je mnoho problémů, některé z nich můţeme odstranit, ale 

mnoho z nich nelze, jelikoţ v zdravotnictví je nedostatek financí. K problémům patří: 

 Nedostatečné vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami. 

 Nedostatek pomocných zařízení na oddělení. Někdy pomocná zařízení na oddělení 

jsou, ale zcela nefunkční, personál je zatěţován, dostává se do nepřirozených poloh, 

dochází k překračování limitů. 

 Někdy dochází k přidělování takového mnoţství úkolů, ţe zaměstnanci nejsou schopni 

je v běţné pracovní době stihnout. Vedení nepřipouští proplacení přesčasů. Nabízejí 

zaměstnancům za odpracované přesčasové hodiny pracovní volno. Většinou je 

problém volno získat. 

 Málo personálu na směně, dochází k velkému zatíţení a sestry si nemohou vzít 

přestávku, nemohou si navzájem pomáhat a úkony, které jsou nutné provádět ve dvou 

či třech, provádí jedna sestra. 

 Zastaralé nemocniční lůţka, která vedou k nuceným polohám a k špatné manipulaci, 

při kterých dochází k vynaloţení nadměrné síly. Nemocnice nemají finance na nákup 

nových, je nutné alespoň starší typy lůţek často revidovat. 

 Nedostatečné vybavení lůţek pomocným zařízením, mnohdy se stává, ţe na oddělení 

není kaţdé lůţko vybaveno pomocným zařízením a dochází k přenosu tohoto zařízení 

z jednoho lůţka na druhé. Tímto personál ztrácí čas, jelikoţ při přenosu na jiné lůţko 

musí pomocná zařízení vydezinfikovat. Pomocná zařízení lůţka hrají důleţitou roli při 

manipulaci s nemocným a napomáhají nemocnému, tak i personálu. 

 Nesprávná manipulace s pacientem. Dochází k poškození páteře. 

 Nevhodná volba podlahového materiálu. Často se stává, ţe personál uklouzne 

z důvodu kluzkých povrchů podlah, v zdravotnictví dochází k problému, kdy je dán 

poţadavek na podlahy z důvodu údrţby, je vyţadován povrch, který je lehce 

omyvatelný a zároveň je nutné, aby povrch byl bezpečný a nedocházelo k úrazům 

z důvodu uklouznutí. 
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8 Vlastní přístupy k problematice 

 V mé práci se budu podrobněji zabývat problémy, které jsou spjaty s manipulací a mají 

za následek poškození pohybového aparátu u zdravotního personálu. Proto je velmi důleţitý 

správný výběr nemocničního lůţka. Nemocniční lůţko patří k základnímu vybavení pokoje. 

Konstrukce lůţka má být taková, aby vyhovovala nemocnému, jeho okamţitému zdravotnímu 

stavu a také zdravotnímu personálu, aby přístup k nemocnému byl co nejsnazší. Při 

konstrukci a výrobě lůţek je brán zřetel na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost pro nemocného i 

pro personál. Z vlastní zkušenosti vím, ţe pokud lůţko je zastaralé, nebo pokud je poškozené, 

manipulace s ním je dost náročná a je potřeba vynaloţit obrovskou sílu k jeho převozu. Někdy 

se stává, ţe lůţko jede opačným směrem, neţ my vyţadujeme, v tomto případě se personál 

dostává do nepřirozených poloh. Velmi důleţité je proto, aby lůţka byla často revidována.   

Na lůţka při výběru máme poţadavky na jeho pojízdnost, která hraje velmi podstatnou roli, 

při převozu imobilního nemocného, dále na centrální podvozek lůţka-kolečka jsou schována, 

sniţuje se riziko úrazu personálu, centrální ovládání koleček-přeprava lůţka je v silách jedné 

osoby, velmi často se stává, ţe sestra či ošetřovatelka je nucena přepravit lůţko sama. Pevná, 

ale polohovatelná loţní plocha je taky jeden z důleţitých poţadavků, při manipulaci, osobní 

hygieně i jiných úkonech se sestra dostává do poloh, kdy je nutné, aby si mohla upravit 

polohu postele na její výšku a nemusela zůstávat v nepřirozených polohách. Polohovatelnost a 

stavitelnost, by měla být řešena ovladači přístupnými pro personál, tak i pro nemocného. 

 

                   
                          Obr. č. 2 : Lůţko standardní [14] 
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Další řešení problému, je správný výběr pomocného zařízení lůţka. Mezi pomocná zařízení 

patří: 

 Hrazda-zavěšena nad lůţkem, pomáhá nemocnému k posazování.  

 Ţebříček-rovněţ pomáhá nemocnému k posazení. 

Tyto pomocná zařízení napomáhají také zdravotnímu personálu při manipulaci s pacienty, 

jelikoţ zdravotník vyzve nemocného ke spolupráci při manipulaci.  

8.1 Pomůcky pro ulehčení manipulace 

Kromě vysoce technických hydraulických zvedáků, které ulehčují práci a sniţují riziko 

bolesti zad i úrazů při manipulaci, jsou i pomůcky, které ulehčují manipulaci, také jsou určeny 

pro pacienta, patří k nim: 

 Opasky, podloţky, prostěradla - umísťují se pod hýţdě a usnadňují posun. 

 Závěsy - umístěny nad hlavou, jsou kruhového, či trojúhelníkového tvaru. 

 Bloky - drţadla, slouţí k nazvednutí hýţdí, ulehčují posun na lůţku. 

 Rotující podloţka - slouţí k přemístění pacienta ze sedadla na postel. Vyuţití jen u 

nemocných spolupracujících. 

 Skluzné desky, podloţky - k přesunu mezi dvěma horizontálními rovinami. Vyuţití u 

pacientů s nedostatečností dolních končetin. 

 

                               

                              

                     Obr. č. 3 : Elektrický zvedák pro snadnější přesun pacientů [14] 
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9 Manipulace s břemeny ve zdravotnictví a fyzická zátěž u žen 

Biologické rozdíly ţen proti muţům jsou dány tělesnými a antropometrickými 

proporcemi. Ţeny mají menší postavu, hmotnost, delší páteř a kratší dolní končetiny, uţší 

ramena, menší rozpětí paţí. Musíme respektovat niţší antropometrické hodnoty výšky 

postavy pro práci. Také je nutné respektovat odlišnost fyziologických funkcí - vitální kapacity 

plic, menší rozměry srdce, niţší svalová síla, niţší energetický výdej. Těţká fyzická práce při 

ruční manipulaci vede k zdravotním problémům. Zvlášť při manipulaci nad 20 kg, můţe dojít 

ke gynekologickým potíţím. [4] 

9.1 Manipulace s pacientem 

 Tímto je myšleno zvedání, přenášení, otáčení, stlaní, mobilizace nemocného. Můţe být i 

náročnější neţ manipulace v průmyslu - nelze respektovat limity manipulace, prostorové 

podmínky. Manipulace s pacienty je nejčastější v léčebnách dlouhodobě nemocných, na 

ortopedických, rehabilitačních, chirurgických pracovištích. Příčinou bolestí zad je nejčastěji 

přenos a zvedání pacientů, ale jsou i jiné faktory spojené s fyzickou a posturální zátěţí:  

 Fyzické poţadavky práce (úsilí při zvedání těţkého pacienta, neočekávané pohyby, 

vnucené polohy) 

 Zařízení a vybavení (nevhodné postele, příliš nízké či vysoké, nevhodné umístění 

ovládačů) 

 Pracovní techniky (zvedání nemocných bez pouţití technických prostředků) [5] 

Řešení problému: výběrem správné techniky při manipulaci s nemocným 

 Důleţité jsou ergonomické předpoklady. Patří sem správná výška postele. Musí být 

přibliţně v úrovni pasu. Postel musí být zabrzděná. Při práci si zdravotnický a ošetřovatelský 

personál všechny pohyby zautomatizuje tak, aby pracoval účelně a s minimálním úsilím. 

Při práci a manipulaci s pacientem je zdravotnický zaměstnanec povinen přednostně 

pouţívat technická zařízení. Na některých zdravotnických odděleních je k dispozici 

zdravotnická technika, která usnadňuje manipulaci s pacientem a sniţuje riziko ohroţení 

zdraví zaměstnanců (např. zvedáky s různým příslušenstvím, zvedací vany, sprchovací 

kabiny, mechanická pojízdná křesla a vozíky, hydraulické a elektrické zvedací ţidle, 

hydraulické a elektrické polohovací postele).  
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                          Obr. č. 4 : Mechanické pojízdné křeslo [14] 

Ne vţdy lze pouţít technické prostředky, je nutno pouţít i lidskou sílu, proto je důleţité, 

aby manipulace byly prováděny s minimálním rizikem jak pro pacienty, tak pro personál. 

Personál se musí snaţit maximálně pouţívat pomocná zařízení. Správný postup zdravotního 

personálu jsem sledovala na chirurgickém oddělení v Ostravské nemocnici. Metoda sledování 

byla v kaţdé směně mimo noční směnu po dobu 3 hodin. Mohla jsem vidět, jak obtíţná je 

manipulace a jak důleţité jsou pomůcky, správný výběr lůţka a znalost postojů při 

manipulaci, které napomáhají usnadňovat samotnou manipulaci a zároveň chrání personál 

před moţným poškozením páteře. Velmi důleţité je také navázání kontaktu s nemocným, 

pokud je to moţné, poţádat ho o spolupráci. Pokud nelze pouţít pomocné zařízení, 

postupujeme takto. Před začátkem manipulace je personál povinen poučit pacienta, vysvětlit 

mu, jakým způsobem budeme manipulaci provádět a vyzvat ho ke spolupráci. Záda musí mít 

zdravotničtí zaměstnanci při práci a manipulaci s pacientem vţdy vzpřímená (pevná záda). 

Zaměstnanec musí vţdy udrţovat chráněnou pozici páteře. Důleţité je správné postavení 

chodidel, měli bychom stát rozkročeně v blízkosti pacienta, abychom mohli zachytit jeho 

váhu. Při manipulaci je důleţitý úchop nemocného. Úchop musí zajistit maximální kontrolu 

nad postavení těla a pohyby pacienta. Tímto chráníme pacienta, ale také personál, jelikoţ 

pokud by došlo k vysmeknutí nemocného a k jeho moţnému pádu, poškodil by se nemocný, 

ale zároveň i personál. Nemocného uchopíme za palec, za zápěstí nebo za paţi pod ramenem. 

9.2 Pohyb s pacientem   

 Zaměstnanec se musí být v takové poloze, aby byl čelem proti pacientovi. Dalším 

krokem je přenesení váhy těla na předkročenou dolní končetinu. Následuje v dalším kroku, ţe 

druhá končetina se pokrčí v kyčli a v koleni. Zaměstnanec se snaţí staţením břišních a 
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hýţďových svalů se zpevní pánev. Při přesouvání pacienta se přenáší váha na pokrčenou dolní 

končetinu a pomalu se narovnává. Nesmí se otáčet, aby se nepoškodila páteř. Pracují-li dva 

nebo tři zaměstnanci, stojí na jedné nebo na protějších stranách lůţka a postupují v souladu 

s výše uvedeným návodem.  

 

          

 Obr. č. 5 : Postoj zdravotnického personálu při změně polohy pacienta [8] 

9.3  Posouvání pacienta 

              Sesouvá-li se nemocný na lůţku do nohou, musí se vysunout do původní polohy.     

Nemocnému dá zaměstnanec ruku pod záda a druhou pod dolní část stehen. Nemocný 

pomáhá tím, ţe se opírá o pokrčené nohy, případně vzepřením o hrazdu. Hlavou a rameny se 

pacient nesmí opírat o základ lůţka. 

    Méně pohyblivého pacienta vysunou vţdy dva zaměstnanci. Pouţívá se polohovací 

pomůcka - podloţka.  Oba zaměstnanci stojí na jedné straně lůţka. 

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

nemocnému pod trup ve výši pasu. Druhý zaměstnanec podpírá rukou pánev ve výši hřebenu 

kosti kyčelní, druhou ve výši kloubu kyčelního. Provede se posunutí pomocí podloţky.  
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Nemocnému se dá pokyn, aby pokrčil obě dolní končetiny, opřel se o paty a vysunul se 

nahoru. Zaměstnanci pomohou nemocnému pohyb uskutečnit. 

Nehybného pacienta vysunou vţdy tři zaměstnanci. Všichni stojí na jedné straně lůţka. 

Paţe pacienta se zkříţí přes břicho. Třetí zaměstnanec podpírá nemocnému hlavu. Ostatní dva 

pacienta vysunou, přitom postupují jako v předchozím případě. Dva zaměstnanci mohou stát 

také po obou stranách lůţka proti sobě. Jednu ruku podsunou pod ramena pacienta a druhou 

pod pánev a současně pacienta vysunou. 

9.4 Otáčení pacienta 

Klidného a spolupracujícího pacienta otáčí zaměstnanec směrem od sebe. S nemocným se 

domluví na spolupráci, aby překříţil bliţší paţi přes tělo a nataţenou dolní končetinu přes 

druhou. Zaměstnanec podloţí nemocnému ruku na bliţší rameno a pánev a za jeho aktivní 

spolupráce jej přetočí na bok nebo na břicho. Aby měl nemocný v poloze na boku lepší 

stabilitu, pokrčí dolní končetinu, na níţ leţí a rukou se přidrţí postranice. Nehybného pacienta 

otáčejí dva zaměstnanci stejným způsobem. Musí se postarat o udrţení pacienta v poloze na 

bok a lůţko zajistit postranicí. Pacienta můţeme otočit také k sobě - překříţí se mu horní 

končetiny přes tělo, uchopí se za vzdálenější rameno a přetočí se směrem k zaměstnanci. 

Končetiny se pak zajistí stejným způsobem. Manipuluje se pomocí polohovací podloţky. 

Pacienta je moţné otáčet pomocí polohovacího lůţka, kdy se pacient pootočí pomocí 

zvedacího zařízení lůţka.  

9.5 Přenášení pacienta 

Ţeny smí přenášet jen pacienty o nízké váze – do 20 kg. Při přenášení dospělých a 

těţkých pacientů – nad 20 kg, pracují muţi nebo společně dvě, lépe tři ţeny. Nejsilnější osoba 

by měla být uprostřed. Jednotlivé úkony je třeba správně rozloţit. 

9.6  Přenášení pacienta v případě nepoužití zvedacího zařízení 

Vozík nebo lůţko se postaví do blízkosti lůţka, na němţ pacient sedí. Zaměstnanci se 

postaví na vnitřní stranu lůţka. Jeden podpírá hlavu a ramena, druhý záda a pánev, třetí nohy 

pacienta. Všichni zaměstnanci přenesou váhu na pokrčenou končetinu, najednou pacienta 

zvednou, otočí se s ním o 180° a šetrně ho poloţí na vozík nebo lůţko. 
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9.6.1 Posazování pacienta  

Posazování pacienta s nataženými dolními končetinami - pacient se buď posadí sám 

pomocí hrazdičky, uzdičky apod. nebo jej zaměstnanec uchopí kolem ramen a nemocnému 

pomůţe se zvednout 

Posazování pacienta se spuštěnými bérci pacient se posadí pomocí hrazdičky, nebo ho 

sestra uchopí za ramena a pod stehny a pomalým a opatrným pohybem jej otočí tak, ţe má 

nohy spuštěné z lůţka. 

  

                              

                            Obr. č. 6 : Posazování pacienta na lůţku [8] 

9.7 Posazování pacienta na lůžku a převedení na křeslo 

Je-li pacient schopen s pomocí zdravotnického zaměstnance opustit lůţko, můţe se 

převést na ţidli nebo do křesla. Postupuje se takto, nejdříve se nemocný posadí pomocí 

hrazdy a prodluţuje se mu doba. Pak mu sestra pomůţe se posadit se spuštěnýma nohama. 

Nečiní-li nemocnému problém tato poloha, připraví sestra vedle lůţka křeslo. Nemocného 

uchopí v podpaţí, postaví jej, otočí a posadí do připraveného křesla. 

9.7.1 Úprava lůžka 

Ustlané lůţko je důleţitou součástí péče. Sestry přestýlají lůţka nemocným zpravidla dva 

krát denně. Těţce nemocným dle potřeby. Pro sníţení námahy a urychlení práce je výhodné, 

mohou-li pracovat dvě sestry současně, kaţdá z jedné strany. 
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9.7.2 Úprava lůžka bez výměny prádla s pacientem, který se nesmí pohybovat       

Uvolní se prádlo a odloţí přikrývka, aţ k matracím. Pacient zvolna pokrčí dolní končetinu 

v kolenou a kyčlích a napne se prostěradlo v nohách lůţka. Odstraní se z lůţka drobky a 

opatrně, bez aktivní součinnosti pacienta, vysunou pacienta nahoru. Zaměstnanci napnou a 

zasunou podloţky. Jeden zaměstnanec pozdvihne pacienta za ramena, druhý mu upraví 

polštář. Nakonec oba upraví přikrývku. 

9.7.3 Úprava lůžka s výměnou prádla s pacientem  

Můţe-li se pacient obrátit na bok, vyměňuje se prostěradlo po délce lůţka. Postupuje se 

jako v předchozím případě. Po obrácení pacienta na bok se uvolní špinavé prádlo a stočí se po 

celé délce aţ k tělu pacienta. Na volnou polovinu matrací se zastele polovina čistého 

prostěradla. Druhá polovina prostěradla se stočí aţ k pouţitému prádlu. Na čistý základ se 

postupně zastele polovina podloţek, druhá polovina se stočí jako čisté prostěradlo. Na 

upravenou polovinu lůţka se přetočí pacient. Špinavé prádlo se sbalí. Rozloţí se, vypnou se a 

zastelou prostěradlo i podloţky. 

Nemůţe-li se pacient sám obrátit na bok, vyměňují prádlo zásadně dva zaměstnanci.  

Zaměstnanci stojí na opačné straně lůţek. Otočí pacienta na bok. Jeden zaměstnanec přidrţuje 

pacienta, druhý na opačné straně postele stočí špinavé prádlo do poloviny lůţka a rozvine 

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

část těla pacienta je postiţena. Jsou-li postiţeny obě strany, provádí se manipulace ze strany, 

která je příznivější pro manipulaci pacienta nebo personál, nebo dle rozhodnutí odborného 

personálu.   

Sledování mi napomohlo k pochopení důleţitosti dodrţování poloh při manipulaci 

s nemocnými. I přes dodrţování správných poloh personál překračuje limity. Tento problém 

lze odstranit pouze v případě pouţití elektrického zvedáku, který není na všech odděleních a 

manipulace s ním zabere mnoho času. 
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10 Návrhy na maximální snížení rizika a optimalizaci pracovních 

podmínek 

K tomu, aby nedocházelo k rizikům, je důleţité, aby byl personál před zahájením práce 

řádně školen a seznámen s moţnými riziky, s moţností poškození bederní páteře při prudkém 

pohybu, špatném postoji, s nedostatky při manipulaci, s prací na kluzkém povrchu, dále se 

stavy, které zvyšují poškození páteře, při velmi časté, dlouhotrvající fyzické námaze a 

nedostatečném fyzickém odpočinku. Důleţitý je také správný výběr zaměstnanců, důleţitá je 

tělesná hmotnost, fyzická zdatnost a konstituce zaměstnance. Dobrá fyzická zdatnost je 

důleţitým předpokladem pro sníţení rizika poškození pohybového systému. Mezi další 

faktory výběru patří věk. S věkem se zvyšuje riziko poškození pohybového aparátu. Dále 

pohlaví, ţena má přibliţně 60 % síly muţe, ale obor zdravotníků je zastoupen z velké většiny 

ţenami.  

Dalším faktorem je zručnost a zácvik, při nedostatku znalostí a špatné zručnosti, je 

zvýšené riziko poškození páteře. 

Před prací by si měl personál správně připravit plán, jakým bude manipulace probíhat. 

Domluvit se mezi sebou a zároveň poţádat nemocného o spolupráci. Pokud manipulaci 

provádí více zaměstnanců, měli by se domluvit, co kaţdý z nich bude dělat. Riziko poškození 

pohybového systému při ruční manipulaci s břemeny mohou zvýšit i faktory pracovního 

prostředí a pracovních podmínek. Při manipulaci s břemeny by se měl zajistit: 

• dostatečný prostor, aby nedocházelo k vnuceným polohám  

• optimální mikroklimatické podmínky např.  

• dostatečné osvětlení, aby zaměstnanci dobře viděli na svou práci.  

10.1 Problém nedostatečného vybavení ochrannými osobními pomůckami 

(nevhodné oblečení či obuv) 

Organizační opatření  

Zajistit dostatek osobních ochranných pomůcek. Z mé praxe vím, ţe důleţitý je výběr 

obuvi, pokud obuv není dostatečně pevná, můţe dojít k zvrtnutí kotníku. Také musí být 

omyvatelná, jelikoţ ve zdravotnictví dosti často dojde k potřísnění krví a jinými výměšky. 

Velmi důleţité ve zdravotnictví je výběr dezinfekčních prostředků. Musí se často střídat, aby 

nedošlo k odolnosti různých bakterií na ně. Při práci na oddělení musí být kaţdý zdravotnický 
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pracovník dostatečně poučen o jejich přípravě a střídání. Kaţdé oddělení má svůj týdenní 

plán, ve kterém je uvedeno, který prostředek se uţívá v určitý den. 

10.2 Psychická zátěž a její rizika 

 Riziky vyvolané prací s psychickou zátěţí jsou ohroţeni zaměstnanci pracující v 

třísměnném nebo nepřetrţitém pracovním provozu, nebo pouze v noční době. 

V nemocničních zařízeních jsou to všechny sestry a ošetřovatelky. Lidskou přirozeností je ve 

dne pracovat a v noci odpočívat. Člověk se řídí 24 hodinovým rytmem, který je mu vrozený. 

Schopnost přizpůsobení se na směnovou a noční práci souvisí s mírou narušení biorytmů 

člověka. 

Lidská připravenost k práci se v průběhu dne mění. Výkonnost člověka má v průběhu dne 

dva vrcholy – nejvyšší kolem 10. hod. dopoledne, po obědě nastává mírný pokles a kolem 14. 

hod. opětovné zvýšení výkonnosti. Při noční práci se zvyšuje riziko výskytu pracovních 

úrazů. Kritickým obdobím je interval mezi 23. aţ 5. hodinou. Výkonnost kolísá u 

zaměstnanců i během pracovní směn. Pak dochází k útlumu a je vhodné zařadit přestávku.  

Organizační opatření: 

Důleţité je proto vytvořit opatření při směnové a noční práci. Směny by měly vytvářet 

cyklus, ve kterém by následovalo střídání (odpočinek, ranní, odpolední, noční). Zlepší se 

organizace a zároveň upraví spánek zaměstnanců. Po noční směně v jednom dni nesmí 

následovat ihned směna odpolední. U třísměnného provozu by byla výhodná i rozdílná délka 

jednotlivých směn. 

Při směnném provozu je velmi důleţitý zdravotní stav zaměstnance. Zaměstnavatel musí 

zajistit vyšetření zaměstnance lékařem závodní preventivní péče před zařazením na noční 

práci, a pak pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Dále by mělo být po 2 aţ 3 

měsících od nastoupení zaměstnance k výkonu noční práce zhodnoceno jeho přizpůsobení a 

následně nechat rozhodnout zaměstnance zda chce pokračovat v práci nebo ne. 

10.3 Kluzká podlaha 

Rizika vyvolaná z důvodu kluzkých podlah, mezi ně patří hlavně uklouznutí, které můţe 

mít váţné následky jak pro nemocného, tak pro personál. Při uklouznutí můţe dojít 

k poškození zdraví. V nemocnicích je často pouţíván materiál, který je velmi výhodný 

z hlediska údrţby, ale bývá velmi kluzký, je totiţ velmi obtíţné skloubit tyto dva poţadavky. 
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Organizační opatření: 

Správný výběr materiálu, pokud je moţné, tak zajištění zbroušení podlah. 

10.4 Problém nedostatek pomocných zařízení na oddělení  

Nedostatečné vybavení lůţek pomocným zařízením, mnohdy se stává, ţe na oddělení není 

kaţdé lůţko vybaveno pomocným zařízením a dochází k přenosu tohoto zařízení z jednoho 

lůţka na druhé. Tímto personál ztrácí čas, jelikoţ při přenosu na jiné lůţko musí pomocná 

zařízení vydezinfikovat. Pomocná zařízení lůţka hrají důleţitou roli při manipulaci 

s nemocným a napomáhají nemocnému, tak i personálu. 

Organizační opatření: 

Zajistit funkční pomocná zařízení, správný výběr, dostatečná kontrola jejich funkčnosti. 

Správný výběr nemocničních lůţek a jejich častá revize. 

10.5 Problém zastaralých nemocničních lůžek 

Vedou k nuceným polohám a k špatné manipulaci, při kterých dochází k vynaloţení 

nadměrné síly. 

Organizační opatření: 

 Nemocnice nemají finance na nákup nových, je nutné alespoň starší typy lůţek často 

revidovat. 

 

11 Ověření v praxi 

Jsem zdravotní sestra a pracovala jsem jak u nás, tak v zahraničí a to ve Francii. Chtěla 

bych uvést pohledy ohledně manipulace a průběhu práce na směnách z mé praxe. Popíši, jak 

probíhala práce a pracovní podmínky. Chci uvést práci ve Francii, jelikoţ chci poukázat na 

nedostatky, které jsem v průběhu praxe v zahraničí zaţila.  Absurditou je to, ţe při vstupu do 

Evropské unie nám bylo mnoho nařízeno, ale přitom z mého pohledu je stav zdravotnických 

zařízení ve Francii velmi špatný. Příkladem chci uvést státní nemocnici Hopital civil 

ve Strasbourgu, kde jsem se musela podrobit rozdílovým zkouškám z důvodu uznání mého 

diplomu zdravotní sestry. Na odděleních bylo mnoho pokojů bez sanitárního zařízení a tyto 
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zařízení byly společné na chodbě pro všechny nemocné. Dále nedostatek pracovních pomůcek 

a jídelních příborů pro nemocné.  Půlka oddělení čekala, aţ se polovina nemocných nají, aby 

se mohly příbory umýt. V průběhu praxe jsem zjistila, ţe teorii, kterou jsem se učila ve škole, 

nemohu zavést do praxe, protoţe v tomto případě bych se mohla starat po celou směnu jen 

maximálně o tři nemocné, abych postupovala podle učebnic a dále vzhledem ke stavu zařízení 

to bylo nemoţné. 

Ve Francii jsem pracovala na dvou místech. První pracoviště se nachází v Pfulgriesheim. 

Toto zařízení je soukromý domov pro seniory a zároveň léčebna dlouhodobě nemocných. 

Toto zařízení se skládá z prostorné vstupní haly, která je také určena jako odpočinková 

místnost, je zde umístěna soukromá cukrárna. Dále ze dvou pracovišť, jedno je domov pro 

seniory, zde jsou starší lidé, kteří nepotřebují ošetřovatelskou péči. Druhá část je oddělení pro 

dlouhodobě nemocné, zde jsou umístěni lidé většinou imobilní, kteří jsou závislí na pomoci 

ošetřovatelského personálu. Toto oddělení je rozděleno do tří sektorů. Dva sektory mají po 

sedmi pokojích, v kaţdém z pokojů jsou dva senioři. Třetí sektor má také sedm pokojů, ale 

v pokojích je jen jeden senior, jedná se o seniory mající vyšší nároky na péči, kdy pro jejich 

mobilizaci je nutné uţití elektrického zvedáku. Pro obě oddělení je jeden lékař.  

 Na ranní směně jsme byly čtyři zdravotní sestry. Tři sestry se věnovaly ranní hygieně u 

seniorů a čtvrtá rozdávání léků, aplikací injekcí s léčivy, převazování poranění apod. Ve svém 

sektoru jsem musela provést nejdříve instalaci seniorů do sedavé polohy, aby se mohli 

nasnídat.  Po snídani jsem pokračovala ranní toaletou u čtrnácti nemocných, většina z nich 

byla imobilní, potom jsem je instalovala do mechanických vozíků, nemocné dopravila do 

jídelní místnosti a zpátky se vracela do pokoje k ustlání lůţka, či v případě znečištění, k úplné 

výměně prádla. Při přemísťování nemocného do mechanického vozíku jsem byla sama, při 

této činnosti byl mnohokrát porušován hmotnostní limit. Také při provádění ranní toalety u 

nemocných jsem se dostala do vnucených poloh, které mohly vést k poškození páteře.  Sestra 

pracující v sektoru, kde bylo nutné pouţití elektrického zvedáku, potřebovala k výkonu toalet 

větší mnoţství času. Manipulace s nemocnými jsou většinou velmi obtíţné a při přemísťování 

nemocného do křesel, nebo vozíků s vyuţitím elektrického zvedáku, je nutné nejprve vloţit 

pod nemocného popruhy, které jsou součásti zvedáku. Ostatní sestry měly také moţnost uţití 

zvedáku, ale z důvodu nedostatku času to bylo nemoţné. Po ukončení ranní toalety jsme měly 

přestávku, někdy jsme byly nuceny z důvodu mnoţství práce pracovat bez přestání. Po 

přestávce začínalo ukládání některých nemocných, u kterých jejich zdravotní stav 

nedovoloval delší pobyt v mechanickém vozíku či křesle. Tuto činnost prováděly vţdy dvě 
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sestry. Třetí sestra se věnovala výměně plen pro dospělé a čtvrtá injekčně aplikovala léčiva. 

Z mé praxe jsem si uvědomila, ţe při tomto počtu seniorů a nízkém počtu personálu není 

moţno se řídit předpisově. Sestry na ranní směně pracovaly s vyuţitím pomocného zařízení, 

které napomáhá při manipulacích a zároveň se spoluprací některých nemocných, na které se 

nejdříve společně domluvili, ale i přesto byly překročeny hmotnostní limity a sestry byly 

vystaveny obrovské fyzické zátěţi. 

Na odpolední směně pracovaly dvě sestry. Sektory si rozdělily na dvě části. V průběhu 

odpolední směny ukládaly nemocné do lůţek, převlékaly do pyţam a dva krát za odpoledne 

docházelo k výměně plen pro dospělé. Vše prováděly společně. Při těchto manipulacích se 

snaţily zaujímat správné polohy a vyuţívaly pomocné zařízení, i přesto docházelo 

k překročení hmotnostních limitů. 

Na noční směně byla pouze jedna sestra. V případě problému byla nucena povolat sestru 

z druhého oddělení. 

 V rámci úspor toto zařízení nepouţívalo plenkové kalhotky pro dospělé, nýbrţ jen 

inkontinenční vloţky, které je nutné fixovat kalhotkami na jedno pouţití. Dochází tak k úniku 

moči a stolice a to přidává práci personálu.  

 Obecný závěr: 

V tomto zařízení jsem pracovala rok a půl, školení neproběhlo ţádné, nejen u mne, ale u 

ţádné ze zaměstnankyň. Nebyla jsem vůbec poučena o moţných rizicích. Na směnách byl 

minimální počet zaměstnanců. Pracovala jsem mnohdy přesčas a kdykoli byla některá 

z kolegyň nemocná, náhrada se nehledala, ale musely jsme si rozdělit její sluţby. Práce bylo 

tolik, ţe jsem mnohokrát neměla pauzu. K práci jsme dostaly náhradní oblečení, které jsme si 

braly domů k vyprání, coţ je zcela nepřístupné z důvodu přenosu nemocí ze zařízení. 

K osobním ochranným pomůckám jsme dostaly gumové rukavice a to nám bylo nařízeno 

šetřit. Po práci jsem se cítila ,,přejetá parním válcem‘‘, skoro denně mě bolívala záda a bolesti 

přetrvávají dodnes. V zařízení se vystřídalo mnoho sester, ani jedna nebyla spokojená. 

Vzhledem k tomu, ţe toto zařízení bylo soukromé a pro nemocné dosti finančně náročné, 

sluţby neodpovídaly ceně. Z důvodu nedostatku času sestry nepouţívaly pomocná zařízení, 

pacienti v 90 % byli imobilní a při manipulaci docházelo k poškození páteře. V tomto zařízení 

všechny sestry trpěly bolestmi zad a 80 % procentům z nich se stal pracovní úraz při 

manipulaci s nemocným. Já sama jsem zaţila, ţe při manipulaci s nemocným, který byl 
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ochrnutý na polovinu těla, došlo k upadnutí a pacient spadl na mne. Nejenţe došlo k bolestem 

u nemocného, ale i já jsem ,,díky‘‘ pracovního úrazu byla po delší čas neschopná práce. 

 Druhé pracoviště bylo v  nemocnici na interním oddělení v městě Strasbourg, tentokrát se 

jednalo o Hopital de hautpiere. Tato nemocnice se skládá z vícepatrové budovy, urgentního 

příjmu a ze zařízení pro rehabilitace. Ve vícepatrové budově je v desátém patře umístěno 

interní oddělení. Stavebně je řešeno ve tvaru písmena U. Uprostřed oddělení je kancelář 

staniční sestry a naproti je vyšetřovna a koupelna pro nemocné, u kterých je nutné provést 

sprchování vleţe. Po stranách oddělení je pokoj lékařů, sesterna a denní místnost pro 

nemocné. Oddělení má osmnáct pokojů, tyto jsou rovnoměrně rozděleny po šesti v kaţdé části 

oddělení. Dvanáct pokojů je dvojlůţkových a šest pokojů je určeno pro nemocné, u kterých je 

podezření na infekční onemocnění, nebo slouţí jako nadstandardní pokoje. Při nastoupení do 

práce proběhlo školení, také školení poţární ochrany, byla jsem seznámena s moţnými riziky. 

Prošla jsem vstupní prohlídkou u lékaře. V následujícím textu popíši, jak probíhala práce na 

směnách. Pracovala jsem na všech směnách. 

Na ranní směně jsme byly tři sestry a dvě ošetřovatelky. Po předání informací o 

nemocných, sestry rozdávaly léky a připravovaly nemocné k vyšetření. Ošetřovatelky 

instalovaly imobilní nemocné do sedící polohy, aby se mohli nasnídat. Po snídani prováděly u 

nemocných, kteří potřebovali výpomoc, ranní toalety. Na oddělení byl elektrický zvedák, ale 

po většinu času byl mimo provoz. Sestry po ukončení své práce, pomáhaly ošetřovatelkám 

s ranní hygienou. Nebývalo to však pravidlem, jelikoţ sestry pokaţdé neměly čas. K práci 

ošetřovatelek mimo starost o ranní hygienu patřila taky dezinfekce a převlékání lůţek po 

propuštění pacienta do domácí péče a ranní stlaní postelí a výměna loţního prádla v případě 

potřeby. Před obědem sestry s ošetřovatelkami procházely pokoje a měnily u některých 

nemocných pleny pro dospělé, při jejich inkontinenci. V době oběda instalovaly imobilní 

nemocné do sedící polohy, prováděly jsme to ve dvou. Po obědě zase jsme uváděly nemocné 

do polohy vleţe. Někteří nemocní, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůţko, trpí 

proleţeninami, u nich je nutné časté polohování. Tuto činnost jsme prováděly ve dvou, někdy 

však manipulaci prováděla sama ošetřovatelka, která se snaţila pracovat dle předpisů, ale 

jelikoţ tito nemocní byli imobilní a nebyli schopni spolupráce, docházelo k velké fyzické 

zátěţi pro personál a k vnuceným polohám i přesto, ţe ošetřovatelka se snaţila vyuţít 

pomocná zařízení. 
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 Na odpolední směně jsme byly dvě sestry a jedna ošetřovatelka. My jsme se věnovaly 

lékaři předepsaným úkonům a ošetřovatelka měnila nemocným pleny pro dospělé při 

inkontinenci. Při ukončení sesterských úkonů, jsme vypomáhaly ošetřovatelce. V průběhu 

odpolední směny docházelo někdy k vyšetřením, kdy bylo nutné nemocného dopravit na 

lůţku. Převoz nemocného prováděla ošetřovatelka. Některé starší mechanické postele byly 

velmi špatně manipulovatelné. Při jejich přepravě vynaloţil personál velkou fyzickou námahu 

a zároveň se dostával do nucených poloh. V průběhu odpolední směny se měnily pleny pro 

dospělé při inkontinenci dva krát. Manipulace byla mnohdy obtíţná, i kdyţ personál se snaţil 

vyuţívat pomocná zařízení, nastavil postel do přijatelné polohy a domlouval se na spolupráci 

s nemocným. 

 Na noční směně byla jedna sestra a jedna ošetřovatelka. 

Obecný závěr: 

 Z mé praxe jsem zjistila, ţe při malém počtu personálu na velký počet nemocných není 

moţné pracovat dle předpisů. Sestry a ošetřovatelky při své práci mnohdy mnohonásobně 

překračují hmotnostní limity, pracují mnohdy bez přestávky. Při rozhovoru s personálem jsem 

zjistila, ţe 70 % trpí bolestmi bederní a krční páteře. Některé ze sester špatně snášely noční 

sluţby. Cílem této práce je navrhnou opatření ke sníţení rizika při manipulaci s lidmi. 

K tomu, aby docházelo k minimalizaci rizik, musí být více personálu na směně. Zvláště ranní 

směny, kdy probíhají toalety, jsou z hlediska manipulací velmi náročné. Při nízkém počtu 

personálu, i kdyţ personál se snaţí pouţít pomocná zařízení, dochází mnohdy k překračování 

limitů. Někdy z nedostatku času nelze pouţít elektrický zvedák. Myslím si, ţe v této 

nemocnici na interním oddělení 70 % potíţí s pohybovým aparátem je vyvoláno manipulací 

s nemocnými.   Závěrem chci říct, ţe dle mého názoru je práce středně zdravotnického 

personálu málo doceněná. Mnohdy sestry tráví 16 nepřetrţitých hodin v práci a přebírají na 

sebe obrovské riziko při manipulaci s léčivy, zároveň vykonávají činnosti, kdy dochází 

k velké fyzické zátěţi, která má později vliv na jejich zdravotní stav.  Sestry pracující v terénu 

jsou vystaveny mnohým rizikům, od moţnosti se nakazit infekčním onemocněním, 

poškozením páteře, svalů, kloubů. Při zvedání břemen dochází k vnuceným polohám, 

nadměrnému zatíţení. Sestry pracují přesčas, dochází k únavě a z důvodu neustálého zatíţení 

pohybového aparátu k bolestem zad. Myslím si, ţe zvedání břemen má 90 procentní podíl na 

bolesti zad a jiných onemocnění pohybového aparátu u zdravotního personálu.  
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12 Závěr 

Pracovní podmínky zaměstnanců nejsou ve zdravotních zařízeních stejné. Pracovní 

podmínky jsou dány nejenom prostorovým uspořádáním oddělení, ale i vybavením a 

pouţívanou technikou. Důleţitá je i osobnost vedoucích pracovníků jejich styl vedení, 

organizace práce, komunikace se zaměstnanci apod. 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout opatření ke sníţení rizika při manipulaci 

s lidmi. Problematika pracovních podmínek v zdravotnických zařízeních je velice rozsáhlá, 

proto byla práce zaměřena jen na některé rizikové faktory negativně ovlivňující zdraví a 

pracovní výkon zaměstnanců. Bakalářská práce řešila problém: 

 manipulaci s břemeny, kdy můţe dojít k poškození pohybového aparátu, s moţností 

pouţívání elektrických zvedáků, pomocných zařízení lůţka, zdůrazňována práce ve 

dvou či třech při zvedání imobilního nemocného 

 navrhla jsem základní poţadavky při ruční manipulaci s břemeny a správný výběrem 

zaměstnanců dle individuálních rizikových faktorů jednotlivců, dále pak nutnost 

zaškolení zaměstnanců v oblasti pouţívání manipulačního zařízení a techniky správné 

manipulace s břemeny 

Bakalářská práce dále byla věnována:  

 problematice psychické zátěţe při směnové práci nebo práci pouze v noční době, 

navrhnuta opatření jakoţto rozdílná délka jednotlivých směn, posuny směn ve směru 

hodinových ručiček, dále nutností vstupních a pravidelných vyšetření zaměstnanců 

lékaři závodní preventivní péče s ohledem na zhodnocení adaptace na směnovou nebo 

noční práci 

 problematice špatného výběru podlahového materiálu a navrhla jsem správný výběr 

materiálu a povrchové úpravy 

 problematice přidělování osobních ochranných pomůcek, zdůraznila jsem důleţitost 

obuvi  

 problematice zastaralých lůţek, navrhla jsem časté revize 

 problematika nedostatku a nefunkčnosti pomocných zařízení, kde jsem navrhla jejich 

správný výběr a kontrolu funkčnosti 

Práce zdravotního personálu se liší v kaţdém oddělení, také rizika pro kaţdé oddělení 

jsou jiná. Ve skutečnosti na zdravotní personál působí velké mnoţství rizik, od biologických, 
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fyzikálních, apod. Ani dodrţení hygienických limitů jednotlivých rizikových faktorů nezajistí 

úplnou bezpečnost a spolehlivost člověka, jestliţe je vystaven více faktorům najednou. Proto 

by se mělo k těmto potenciálním vlivům přihlíţet. 
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