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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
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V Liberci dne 16.3.2021

Č. j.: KHSLB 03381/2021
Sp. značka: S-KHSLB
Vyřizuje: MUDr. Jana Prattingerová
Č. j. odesúatele:
Počet |istů/pří|oh:1

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - odpověď

Dne 5.3.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále
,,krajská hygienická stanice") Vaši žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 106/1999
Sb.), týkajIcI se MMN Jilemnice. Konkrétně se dotazujete na:

1. Informace o provádění pravidelných a preventivních výsledků stěrů z důvodů šíření
septických onemocnění a vnesených infekcí v MMN jilemnice, MMN, a.s.
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, a to jak přímo hygienickou stanicí, tak případně, také
mikrobiologickými laboratořemi, a to stěry z chirurgického oddělení a pochopitelně, také
stěry z operačních sálů a to od 01.07.2018 do 01.10. 2020.

2. jakým způsobem jsou pravidelně prováděny kontroly a řešeny případné nedostatky v
hygienicko-epidemiologickém režimu zdravotnického zařIzeni, a to včetně zjištění a zápisů
příslušnou hygienickou stanicí.

3. Analýzy epidemiologických údajů a výsledků laboratorních vyšetření z této nemocnice.

4. Dále veškeré stížností od občanů nebo pacientů na chod MMN jilemnice po provedení
anonymizováni nebo státních zdravotních či hygienických struktur a způsob jejich šetření
a vyhodnoceni včetně případných laboratornIch výsledků a řešeni.

5. Jsou nějakým způsobem monitorováni zaměstnanci na těchto odděleních a přímý
zaměstnanci z operačních sálů na výskyt septických nemoci či potencionální přenašeči.

6. jakým způsobem jsou kontrolovány soboty prevencí infekcí získaných během
hospitalizací s manifestaci po propuštění, popřípadě jaké je jejich mortalita? S jakými
výsledky jsou všechna výše zmíněná rizika vyhodnocena? jakým způsobem jsou
prováděna opatření vlastním chodem této nemocnice a následně, pak také předkládána
hygienické stanici k posouzení dostatečnosti. Vše podle jednotlivých závad.

K Vašim dotazům sděluje krajská hygienická stanice nás|edujÍcĹ:
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1. V období od 1. 7. 2018 do 1. 10. 2020 krajská hygienická stanice neprováděla stěry na
chirurgickém oddělenI ani na operačních sálech. Informacemi o výsledcích stěrů
prováděných mikrobiologickými laboratořemi nebo jinými subjekty nedisponujeme

2. Kontroly krajská hygienická stanice provádí podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolnI řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 258/2000
Sb."). Kontroly jsou prováděny na základě plánu kontrol, případně z vlastní iniciativy
kontrolního orgánu. Výsledky kontroly se zaznamenají v protokole.
Jestliže jsou při kontrole zjištěny nedostatky, má kontrolnI orgán právo ve smyslu § 10 odst.
2 kontrolnIho řádu uložit kontrolované osobě odstraněni těchto nedostatků a podat o tom
ve stanovené lhůtě kontrolnImu orgánu zprávu. Následně lze použít j sankční nástroje,
zejména pokuty, kterými lze nedostatky řešit ve smyslu motivace kontrolované osoby
k tomu, aby napříště se jich vyvarovala.

3. Analýzami epidemiologických údajů a výsledků laboratornIch vyšetření z MMN Jilemnice
nedisponujeme.

4. V uvedeném období krajská hygienická stanice neobdržela žádnou stížnost občanů ani
pacientů na chod MMN Jilemnice.

5. Krajská hygienická stanice cíleně nemonitoruje zaměstnance chirurgických oddělenI ani
zaměstnance operačních sálů na výskyt septických nemocí či potencionálnIho nosičství.
V případě zjištěni onemocnění infekčním onemocněním nebo zjištěni nosičství nařizuje
krajská hygienická stanice příslušná protiepidemické opatření, která jsou individualizovaná
v závislosti na druhu nemoci, přičemž se samozřejmě přihHžI i k povolánI, které
onemocnělý, případně nosič, vykonává.

6. Poskytovatelé zdravotních služeb (a další subjekty) jsou povinni činit hygienická a
protiepidemická opatřeni k předcházeni vzniku a šiřeni infekce spojené se zdravotní péči.
Tato opatření jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni podle § 15 odst. 2 zákona o
ochraně veřejného zdraví stanovit v provozním řádu, jehož návrh nebo změny schvaluje
krajská hygienická stanice. Ta rovněž kontroluje jeho dodržováni v praxi a má i pravomoc
nařídit případně úpravu provozního řádu, pokud v něm stanovené podmínky nevedou
k ochraně veřejného zdraví.

MUDr. Jana Prattingerová
ředitelka odboru protiepidemického

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
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