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Zdravotničtí pracovníci čelí denně rizikům poranění ostrým předmětem a s tím spojeným nebezpečím nákaz přenosných touto cestou. 

Poranění ostrým předmětem ve zdravotnictví jsou závažná především z hlediska přenosu infekčních onemocnění. Nejvýznamnější cestu ke snížení 

rizika bodných poranění je prevence. Nezanedbatelné je též dodržování postupů v případě samotného poranění dle platné legislativy. Riziko bodného 

poranění závisí na druhu vykonané práce – nejčastěji k poranění dochází při použití a před znehodnocením ostrého předmětu. Podle 

výsledků prováděných studií jsou nejvíce ohroženou skupinou zdravotní sestry. Nejvyšší riziko představuje jednorázově použitá injekční 

jehla, jehla intravenózního katétru, chirurgická jehla, ostří skalpelu, jiné jehly atd. 

 

   

Práce na operačních sálech je velice náročná činnost a klade specifické 

nároky na všechen personál, a proto je velmi důležitá spolupráce celého 

operačního týmu. Dobře zvládnutý operační zákrok je pak záležitostí, 

především spolupracujícího erudovaného operačního týmu, ale také 

optimální přípravy klienta, přípravy techniky, přístrojů a instrumentaria.  

V druhém pololetí roku 2017 proběhlo na COS FNO 

malé průzkumné  šetření, týkající se pracovních úrazů 

bez pracovní neschopnosti.  Lékařům a nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům byly položeny tři otázky: 

Jak často se poraníte?  

Hlásíte vždy poranění? 

Jdete pak na odběry? 

Na závěr můžeme bohužel konstatovat, že 10 

z 20 lékařů a 12 z 20 oslovených sester 

neeviduje drobná poranění. O evidenci 

„rozhoduje“: 

• závažnost poranění  

• množství kontaminace  

• anamnéza pacienta 

Většina zdravotníků se někdy při práci poranilo o jehlu či jiný ostrý 

předmět, mnozí z nich však událost nenahlásila nebo ji oznámila 

jen někdy. Vůbec nejčastěji se při práci poraní sestry, které se tak 

vystavily vysokému riziku nákazy závažnými onemocněními, jako 

HIV či hepatitida B a C. 


