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Zpráva z konference CSS

Vážení.
Dovolte, abych všem účastníkům a příznivcům jménem České společnosti pro sterilizaci  /CSS/ poděkoval za účast, prezenta-

ci, záštitu nebo podporu III. výroční konference České společnosti pro sterilizaci - STERIL.CZ, která se uskutečnila ve dnech 16. 
- 17.10.2007 v Brně jako tradiční satelitní odborná akce mezinárodního veletrhu HOSPIMedica 2007.

Konference se účastnilo 222 zaregistrovaných účastníků. Prezentováno bylo 23 sdělení, 
z toho 11 zahraničními autory. Zdravotnická i laická veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi a po-

znatky z ČR, Anglie, Německa, Slovenska, Rakouska, Slovinska. Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také 
hlavním záměrem pořadatelů.

Prezentována byla exaktní problematika dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, logistiky, normalizace postupů, certifikace zdra-
votnických provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale i poskytovatelů zdravotnických služeb. Program konfe-
rence a prezentace partnerů CSS v předsálí Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně činností, techniky a 
produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tak byla nastavena nosná témata brněnské konference CSS. Tak konference navazovala 
na souběžný veletrh a jiné satelitní odborné akce.

Většina přednesených sdělení bude publikavána v periodiku Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je pro Vás 
přístupné na webu CSS - steril.cz.

S přáním pěkných dní se těšíme na další setkání a především na příští - IV. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci 
v roce 2008.

     Za CSS
        RNDr. Bruno Šudřich
        předseda společnosti

•  Stav členské základny 289 – postupný nárůst, zájem 
pracovníků v oboru i marketingových organizací a servisních 
středisek. Členství v EFHSS ( dnes WFHSS ) – kontakty, web

• www.steril.cz, sledovanost, aktuality, dotazy …

• Profi webmaster, profi účetní a daňová poradkyně

• Logo, prapory, roleta, notebook, dataprojektor    – pro-
pagace společnosti

• Souhlasná stanoviska profesní organizace - trend v ča-
sové řadě + totéž akce přímo pořádané CSS. Vytvoření tradice 
konferencí  při STERIL.CZ, MEFA, pak HOSPIMedice, dnes 
výr. konference České společnosti pro sterilizaci, dosavadní 
součinnost při jiných odb. akcích / Nemocniční hygiena Brno, 
konference partnerů CSS aj./

• Spolupráce s kolegy Slováky, MZ, profesními spo-
lečnostmi, uniemi, doškolovák -  NCO NZO, LF fakulta, SEA, 
SPNN, účast  Šachtičky 2004, spoluúčast na konferenci Tatry, 

Zpráva o činnosti CSS od ustavujícího sněmu Ústí n.L.,                
20.11. 2003 do 2. sněmu Brno, říjen 2007 – tématické okruhy

Štrbské Pleso 2005, Čilistovo 2006, Liptovský Ján 2007 aj.

• Spoluúčast v expertní  skupině odborné sekce steri-
lizace ČAS, která připravila 2 standardy ošetřovatelské péče 
– VARIA/15  Dezinfekce zdravotnických prostředků ve zdra-
votnických zařízeních a ústavech sociální péče + VARIA/16  
Sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zaříze-
ních a ústavech sociální péče. Oba standardy byly vydány pod 
hlavičkou MZ ČR nakladatelstvím Verlag Dashöfer v souboru 
Programy kvality a standardy léčebných postupů.

• Pracovní skupina CSS vypracovala sérii připomínek  
k novele vyhl.MZ ČR č. 440/2000 Sb. v r. 2004, posléze v r. 2006 
další připomínky k nahrazující vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb.

• Časopis společnosti - Nové vademecum sterilizace 
– tištěná verze, posléze elektronické odborné periodikum, 
registrace ISSN – Česká národní knihovna, archivace zdroje, 
red.rada, autorské souhlasy k publikacím 
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• Partneři CSS - 26, podpora pro společné vzděl. aktivity 
- od několika v roce 2004 k téměř stovce v tomto roce,  soudní 
znalci, odborníci, odb. zázemí pro profesní i laickou veřejnost

• Nulté a další jednání profes.org. na MZ ČR k novelizaci 
vyhl.č.423/2004 Sb.

• Konference EFHSS, resp. WFHSS: Wintertour - 2003, 
Izmir – 2004, Londýn 2005, Lilehamer - 2006, Berlín – reproce-
sing 2006, Baden – konference WFHSS 2007 – zde již 25 členů 
CSS jako reprezentanti společnosti i ČR.

Brno,16.10. 2007
Referuje RNDr. Bruno Šudřich

Hospodaření CSS 

Vychází z Finančního řádu CSS, který nabyl účinnosti po 
schválení sněmem CSS v Ústí nad Labem dne 20.11.2003.

Dne 6.1.2004 byl založen bankovní účet CSS u GE Capital 
Bank, dnes GE Money Bank.

Dne 23.3.2004 byl založen Peněžní deník pro vedení účet-
nictví v hotovosti.

Kontrolu hospodaření provádí revizní komise 1x ročně, zprá-
vu předkládá předsednictvu CSS.

V roce 2004 začala pro CSS pracovat daňová poradkyně 
paní Ilona Veselá, která je registrována pod č. 001903.

Zpráva o hospodaření CSS

Rok 2004

Příjmy :        67 157,07  Kč
Výdaje:        10 084,50  Kč

K 31.12. 2004 činil zůstatek:
- na hotovosti    2 128,50  Kč
- na bankovním účtu     54 944,07  Kč

Zpráva o hospodaření CSS 
Rok 2005

Příjmy :  172 151,35  Kč
Výdaje :      60 934,00 Kč

K 31.12. 2005 činil zůstatek:
- na hotovosti   24 804,50  Kč
- na bankovním účtu  86 412,85  Kč

Rok 2006

Příjmy :  258 190,44  Kč
Výdaje :  273 760.30  Kč

K 31.12. 2006 činil zůstatek:
- na hotovosti :       5 054,50  Kč
- na bankovním účtu   100 592,99  Kč 

Rok 2007

K 30. 9.  2007 činí zůstatek:
- na hotovosti           6 960,00  Kč
- na bankovním účtu  336 860,31  Kč 

Celkem          343 820, 31 Kč

Zpracovala: Dagmar Ježková, pokladník CSS
Dne: 15.10.2007

Zpráva revizní komise pro II. sněm členů CSS
Členové revizní komise:  
Petra Sečkářová, Eva Teifenbachová, Drahuše Loužecká

Revizní komise se sešla každoročně 1x a provedla komplex-
ní revizi účetnictví a evidence členské základny České společ-
nosti pro sterilizaci.

Revizí nebylo shledáno pochybení, o výsledku šetření vždy 
předložila revizní komise zprávu předsednictvu CSS.

Revizní komise konstatovala, že významnou měrou ke kvali-
tě a odbornosti vedení účetnictví přispělo angažmá profesionální 
daňové poradkyně. Ta mimo práce v účetním vedení se podílí i 
na povinných ročních daňových přiznáních CSS.

Za revizní komisi předkládá 

   Petra Sečkářová,
    předsedkyně revizní komise CSS
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Zpráva o průběhu 2. sněmu CSS
Dne 16.10.2007 se v Brně konal 2. sněm České společnosti 

pro sterilizaci.
Jednání bylo řádně svoláno v souladu se stanovami společ-

nosti. Termín, program a podrobnosti ke sněmu byly zveřejněny 
na webu CSS od 26.2.2007

Na sněmu se zaregistrovalo 53 řádných členů CSS. V sou-
ladu se stanovami CSS byl sněm ukončen pro neschopnost se 
usnášet.

Po přestávce bylo svoláno předsednictvem dle stanov CSS 
náhradní jednání sněmu, které je usnášeníschopné nadpolovič-
ní většinou přítomných členů bez ohledu na počet přítomných.

Program sněmu:
  1. zahájení, volba řídícího člena sněmu, schválení programu
  2. udělení čestného členství CSS
  3. zpráva o činnosti společnosti
  4. zpráva o hospodaření společnosti
  5. zpráva revizní komise společnosti
  6. volba volební komise
  7. volby předsednictva a revizní komise společnosti
  8. vyhlášení výsledků voleb
  9. různé
10. ukončení sněmu

Průběh sněmu:
Ad1. Zahájení – MUDr. I. Kareš – předsednictvem pověře-

ný řízením sněmu, navržený program byl schválen.

Ad2. Čestné členství CSS bylo uděleno doc. MUDr. Haně 
Podstatové, DrSc., RNDr. Věře Toršové, CSc. a RNDr. Vladimí-
rovi Kobíkovi za dlouholetou záslužnou činnost v oblasti dezin-
fekce a sterilizace a za obětavou práci při šíření poznatků mezi 
odbornou i laickou veřejností.

Ad3. Zprávu o činnosti společnosti přednesl předseda 
společnosti /viz příloha č.1/

Ad4. Zprávu o hospodaření společnosti předložila poklad-
nice společnosti /viz příloha č.2/

Ad5. Zprávu revizní komise předložila předsedkyně reviz-
ní komise /viz příloha č.3/

Ad6. Byla zvolena volební komise ve složení Gabriela 
Lasotová, Božena Kráčinová, Petra Kozáková. Předsedkyní 
voleb. komise byla zvolena G.Lasotová.

Ad7. Při zahájení sněmu byly proti podpisu rozdány vo-
leb.lístky s návrhy kandidátů dle návrhů došlých v řádném 
termínu na adresu CSS. Volby se uskutečnily v souladu se 
stanovami CSS a v režii volební komise.

Ad8. Byly vyhlášeny výsledky a proveden zápis volební 
komise /viz příloha č.4/. Volební komise ukončila svoji činnost 
a předala řízení sněmu zvolenému předsednictvu.

Ad9. Byl předložen návrh na zápis a usnesení ze sněmu, 
což bylo aklamací odhlasováno a přijato.

Ad10. Jednání bylo ukončeno a sněm rozpuštěn.

Brno, 16.10.2007
Zapsal RNDr. Bruno Šudřich, pověřený zápisem

Zápis o průběhu a výsledcích voleb do předsednictva a revizní 
komise CSS na II. sněmu CSS dne 16.10. 2007 v Brně

1. Oprávněných voličů se voleb zúčastnilo celkem  51.
2. Kandidátka do předsednictva i revizní komise CSS byla 

uzavřena dne 21.5.2007, navržení kandidáti vyslovili s návrhem 
do funkcí písemný souhlas a volební komisi nejsou známy žád-
né důvody, které by bránily řádné volbě.

3. Všichni voliči při vstupu do jednacího sálu obdrželi 1 volební 
(hlasovací) lístek se jmény kandidátů do předsednictva CSS a 1 
volební (hlasovací) lístek se jmény kandidátů do revizní komise 
CSS.

4. Volba byla tajná a volební komise po sečtení volebních 
(hlasovacích) lístků konstatuje, že

- Bylo odevzdáno celkem  51 hlasovacích lístků, 
  z toho platných  51, neplatných  0.
5. Jednotliví kandidáti obdrželi  nadpoloviční počet platných 

hlasů a byli právoplatně zvoleni do stálých orgánů CSS takto:

- Předsednictvo CSS:  Iberlová Jana -    počet hlasů  51
                                       Ježková Dagmar -         51
                                        Nutilová Marcela -         50
                                        Kareš Ivan -          51
                                        Šudřich Bruno -          51

- Revizní komise CSS: Loužecká Drahuše -         51
                       Sečkářová Petra  -         49
                    Tiefenbachová Eva -         51
6. Volební komise prohlásila volby za ukončené  a  její členové 

stvrzují právoplatnost zvolení všech jmenovitě uvedených kan-
didátů svými podpisy:

 Lasotová Gabriela, předsedkyně volební komise
 Kráčinová Božena, členka volební komise
 Kozáková Petra, členka volební komise
 V Brně 16.10.2007 



Nový výbor CSS
Bezprostředně po ukončení sněmu CSS v Brně dne 17. října 

2007 se zvolení členové předsednictva sešli na ustavující schůzi 
a zvolili opět RNDr. Bruno Šudřicha  předsedou CSS.

Na následující řádné schůzi předsednictva a revizní komise 
dne 5.12. 2007  v Praze se shodli účastníci na tom, že zůstanou 
zachovány i další funkce v obou orgánech v nezměněné podobě 
takto: 

Předsednictvo CSS:
RNDr. Bruno Šudřich, předseda
MUDr. Ivan Kareš, místopředseda
Jana Iberlová, tajemník
Dagmar Ježková, pokladník
Marcela Nutilová, člen, pověřený administrací autorských 
podkladů pro publikace CSS

Revizní komise CSS:
Petra Sečkářová, předsedkyně
Drahuše Loužecká, členka
Eva Tiefenbachová, členka

Rovněž nezměněno zůstává obsazení redakční rady periodika 
CSS Nové vademecum sterilizace ve složení:
Redakční rada:

MUDr.Ivan Kareš
Marcela Nutilová
Jana Iberlová
MUDr. Věra Melicherčíková
Richard Janů
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30 days follow-up of patient´s personal hygiene before surgery in 
two surgical clinics
Kräuff  Schwanhaeuser 
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30 denní sledování pacientovy osobní hygieny 
před operací na dvou klinikách (překlad předchozí prezentace)

Kräuff  Schwanhaeuser, M.D., M.B.A, Ústav preventivního lékařství , Masarykova Univerzita 

Cíl
Identifikace hygienických návyků a osobní pacientovy hygieny 
před operací.

Úvod
Osobní hygienické návyky hrají důležitou úlohu v léčebném 
úspěchu, snižují riziko získaných infekcí zodpovědných za vy-
sokou morbiditu, signifikantní mortalitu. Dále  prodlužují hospita-
lizační dobu a zvyšují náklady léčby. Pro všechny typy operací 
rozvíjející se infekce rány zdvojnásobí cenu za hospitalizaci. 
Je nutné vždy myslet na lidský faktor. Není možné se spoleh-
nout na poučení, ale vytvořit u elektivních pacientů vědomí 

Výsledky

spoluzodpovědnosti. Přesto je nutná  neustálá kontrola během 
hospitalizace.
U akutních pacientů přejímá zodpovědnost za hygienickou pří-
pravu k operaci personál.

Metody
Prospektivní studie: 30 denní sledování na 2 chirurgických kli-
nikách.
Každý přijatý pacient dostal dotazník ohledně osobních návyků 
se 4 možnými odpovědˇmi (odpovědi v dotazníku byly srovnány 
s hygienickou skutečností na sále).
Studie byla hodnocena nezávislým auditorem.

Tabulka č. 1 - výsledky dotazníků.

Tabulka č. 2 - Hygienické návyky, chování nemocného doma. 
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Tabulka č. 3 - Chování během hospitalizace.

Tabulka č. 4 - Výsledky na operačním sále (498 sledovaných pacientů). 

Závěr

Pacienti měli horší hygienické návyky:

1) muži.

2) s nižším vzděláním.

3) vyššího věku.

4) s BMI větším jak 27.

5) s polymorbiditou. 

Nebyl zaznamenán rozdíl mezi

1) osobními návyky pacientů a návyky během hospitalizace.

2) elektivně řešenými a akutními pacienty

Každý pacient by měl být informován ohledně změny hygienic-
kých návyků během hospitalizace.

Dobré chirurgické výsledky mohou být dosaženy pouze se 
spoluprací pacienta. Pro zjednodušení - mikroorganismy obývají 
tělo pacienta, či okolí. Záleží nejen na agens, ale i na množství. 

Je třeba mít na paměti, že 

1) infekce vždy negativně ovlivní výsledek operace.

2) personál, i přes vlastní společenské zábrany by měl 
pacienta před operací poučit o zvýšené osobní hygieně. 
I pro ošetřující personál je práce v prostředí pacientů se 
sníženou osobní hygienou těžší.

3) je nutná stálá kontrola pacientů, středního zdravotního 
personálu i lékařů.
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Operation theatre as a source of infections: 
15 day follow-up in four surgical clinics
Kräuff  Schwanhaeuser 
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Operační sál jako možný zdroj infekce:
15 denní sledování na 4 chirurgických klinikách (překlad předchozí prezentace)
Kräuff  Schwanhaeuser, M.D., M.B.A, Ústav preventivního lékařství , Masarykova Univerzita 

Cíl

1) Zjišťování hygienického návyků a chování personálu na ope-
račních sálech.

2) Zjišťování rizik infekce u pacientů podstupujících operace.

Úvod

Na chirurgických sálech je nutné : 
1) přísné dodržování hygienických norem .
2) u zdravotnického i pomocného personálu dbát na ustálený, 

navyklý a stále kontrolovaný hygienický algoritmus dle přesně 
daných protokolů.
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Operační sály bez rizika jsou ideálním stavem. Hygienické nor-
my nejsou však vždy dodržovány.  

+ Negativními faktory jsou: 
1) lhostejnost personálu. 
2) nevole, či strach řešit provinění. 
3) stud. 
4) falešné kamarádství. 
5) podřízenost.  

+ Pozitivními faktory jsou : 
1) přísnost. 
2) důslednost. 
3) opakované vnitřní i vnější, oznámené i neoznámené, pra-

videlné i náhodné kontroly.

Zpětná vazba klinického managementu a personálu: 
1) hledání vlastních chyb a sebekritika. 
2) sledování nedostatků ostatních a konstruktivní kritika.

Chirurgické infekce jsou 2. nejčastějším zdrojem nozokomiálních 
nákaz. Tyto zvyšují  morbiditu i mortalitu, prodlužují hospitalizač-
ní dobu a zvyšují náklady léčby.  Jakékoliv, i nákladné úsilí, které 
vede ke snížení pooperačních infekcí se dlouhodobě vyplatí.

Metody
Pozorování bylo uskutečněno na 4 klinických chirurgických 
pracovištích. Doba pozorování byla vždy 15 dnů na každém 
pracovišti.

Písemná dokumentace ohledně předoperačního, operačního a 
pooperačního dění - Bylo hodnoceno: 

1) mytí rukou (délka, způsob). 

2) způsob oblékání ( nasazení operačního pláště).

3) způsob rouškování a příprava operačního pole.

4) chování personálu před, během a po výkonu.

5) úklid po výkonu.

Byla provedena dokumentace o porušení hygienické normy. 
Stanoven počet porušení norem na jednotlivé operace a počet 
porušení na den.
Hodnocení bylo provedeno nezávislým pozorovatelem, který byl 
i součástí operačního týmu.
Chování personálu se lišilo při vědomí hygienické kontroly.

Výsledky
 Hodnoceno: 237 operací, z toho u 36 operací nebyl pozorovatel 
od začátku přítomný. Počet operací pozorovatele na den bylo 
v průměru 3,6.
Hygienické normy byly téměř u každé operace více, či méně 
porušeny. Byl hodnocen operatér, asistence, anesteziolog, 
instrumentářka, pomocná sestra, sestra anestesie, sanitář(ka), 
pracovnice úklidu.

Tabulka č.1 - Chování personálu.
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Zdůvodnění vadného chování a tolerování chyb na sále
1) žádná motivace ( profesionální, ekonomická, aj.)
2) neznalost, nedostatečné vzdělání.
3) přizpůsobení se kolektivu
4) komplex vedoucího (jehož baktérie mají diplomatickou 

imunitu)
5) chybějící infrastruktura a špatná zařízení
6) lhostejnost anebo falešné přátelství

Závěr
Personál na chirurgických ambulancích, odděleních a sálech má 
zodpovědnost bránit sebe i pacienta proti šíření infekce. Je pro 
něj nejvyšší prioritou udělat maximum pro ochranu vlastního i 

pacientova zdraví.
Starší a zaškolený personál by měl jít příkladem mladším. I špat-
ný vzor může být napodobován.
Mnoho chyb je způsobeno nepozorností,  nechtěně. I nechtěné 
porušení hygienických norem může vést  k infekci a oddálení, či 
porušení zdraví. 
Benefit operace je zmenšen, či znehodnocen. 
Trvalé školení je povinností chirurgického managementu i per-
sonálu. Je nutné vytvořit bariéry v přenosu infekcí (mytí rukou, 
použití izolačních materiálů). Průběžně seznamovat personál 
s výsledky hygienických kontrol a doporučenými opatřeními. 
Ideálem je poučený, zaškolený a aktivní personál striktně sledu-
jící doporučené standardy a protokoly.   

Novinky materiálu „steriCLIN“
S-DENT spol. s r.o.
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Uzávěrky dalších čísel časopisu Nové Vademecum sterilizace:  
1/2008  .......... 10. února 2008
2/2008 ..........10. května 2008
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Aktuální normy pro denní zkoušku průniku páry
Václav Šefrna, MEDPLAN spol. s r.o.
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Poznámky k plazmové sterilizaci
Prof. RNDr. Jan Janča, CSc. a kol., Ústav fyzikální elektroniky, Přf MU, Chemické fakulta VUT Brno, Technické muzeum Brno
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Creutzfeld-Jacobova choroba -
- epidemiológia, význam dekontaminácie, technológia STERRAD NX
Vladimír Mičieta
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Aktuality 
                               
Odborná literatura
Aktualizace ČSN EN 228-2006
Vyšla ČSN EN 11140 –3 Chemické indikátory třídy II- BDT
          ČSN EN 11140 –4 Chemické indikátory třídy II- alternativní BDT
           (v angličtině, bez překladu) 

Informace CSS 
(naleznete na stránkách tohoto čísla Vademeca sterilizace)
1 - Zpráva z III. konference CSS 
2 - Zpráva z činnosti CSS
3 - Zpráva  o hospodaření CSS
4 - Zpráva    revizní komise
5 - Zpráva ze sněmu CSS
6 - Výsledky voleb předsednictva CSS

Informační zdroje domácí
Ministerstvo zdravotnictví:  www.mzcr.cz
Národní centrum ošetřovatelství  NCONZO:   www.nconzo.cz 
Normalizační institut:  www.cni.cz 
Česká společnost pro sterilizaci: www.steril.cz

Informační zdroje zahraniční
Světové forum pro nemocniční sterilizaci: www.wfhss.com   
Slovenská společnost pro nemocniční nákazy: www.spnn.sk 
Světová zdravotnická organizace (WHO): www.who.int/en/

Informace pro autory příspěvků
Odborná sdělení, diskusní příspěvky a názory v češtině nebo 
slovenštině přijímá redakce:  

•  v elektronické podobě textový editor MS WORD
•  formou přílohy E –mailu event. CD v písmě Arial 12
•  k příspěvku doložte název pracoviště, e-mailovou adresu 

a telefonické spojení.
•  nepoužívejte zkratky
•  nevyžádaný materiál se nevrací

Obrazová dokumentace
•  ve formatu JPG

Za jazykovou úpravu a správnost údajů plně zodpovídá autor 
příspěvku. 
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