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V Liberci 10. března 2010 
Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZA ROK  2009 

V roce 2009 pracovníci KHS LK zkontrolovali hygienická a protiepidemická opatření k předcházení 
vzniku a šíření nemocničních nákaz v celkem 717 zařízeních (okres Česká Lípa – 172, okres 
Jablonec n/N – 115, okres Liberec – 292, okres Semily – 138). Kontrolní činnost ve zdravotnických 
zařízeních a v zařízeních sociálních služeb je prováděna v souladu s kontrolním plánem Ministerstva 
zdravotnictví a zároveň reflektuje na aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu nemocničních 
nákaz ve zdravotnických zařízeních v Libereckém kraji. 

Státní zdravotní dozor ve zdravotnických za řízeních a v za řízeních sociálních služeb v LK v roce 2009 

V rámci prováděného státního zdravotního dozoru bylo odebráno celkem 763 vzorků: 
� 437 vzorků dezinfekčních roztoků ke zjištění dezinfekční účinnosti mikrobiologickou metodou – 2 vzorky 

nevyhověly 
� 266 vzorků sterilního materiálu ke zjištění sterility 
� 42 stěrů z prostředí 
� 4 kontroly mycího a dezinfekčního procesu v myčkách nástrojů 
� 7 odběrů užitkové vody na přítomnost legionel 
� 4 odběry pitné vody 
� 3 vzorky koupacích vod v lázních.            

Za neplnění povinnosti provádět kontrolu sterilizačního cyklu byla osobě poskytující péči uložena 
jedna pokuta ve výši 1 000,- Kč. Sedmi osobám poskytujícím péči bylo odstranění nedostatku uloženo 
formou vymahatelného opaření - pozastavení výkonu činnosti konkrétně pozastavení provozování 
sterilizátoru. 

Celkově lze konstatovat, že dodržování hygienických a protiepidemických opatření ve 
zdravotnických zařízeních je v Libereckém kraji na velmi dobré úrovni.   
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK  


