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ÚVOD 

Hlavním tématem této diplomové práce je sepse novorozence. Vybrala jsem si ho záměrně, 

protože pracuji jako porodní asistentka na porodním sále a uvědomuji si, že správná péče 

o rodičku v průběhu porodu a včas detekované odchylky od normy mohou být zásadní právě 

pro začátek života novorozence. Stejně tak důležité je dodržování zásad asepse při operačním 

řešení porodu, aby bylo zabráněno přenosu infekčních agens v průběhu operace. Ač se jedná 

o již mnohokrát pojednávané téma, je nutno se o danou problematiku stále zajímat, 

prohlubovat povědomí zdravotnického personálu a prezentovat nejaktuálnější trendy její 

diagnostiky a léčby, což bude hlavní náplní teoretické části dané diplomové práce. 

Sepse je velice závažný stav a v novorozeneckém věku je bez včasného rozpoznání příznaků 

a zahájení adekvátní terapie často jednou z příčin mortality dětí. Většina příznaků se jeví 

značně nespecificky a je nutno je aktivně vyhledávat zejména u takzvaně rizikových 

novorozenců, jež jsou detailně popsány v další části této práce. 

V dané problematice je důležitá mezioborová spolupráce gynekologů, porodníků, 

zdravotnického personálu (porodních asistentek, novorozeneckých sester) a neonatologů od 

počátku gravidity až po porod. Je nutno pečlivě zaznamenávat všechny invazivní procedury 

v průběhu těhotenství, které by mohly znamenat riziko pro plod. V průběhu porodu je nutné 

pozorovat všechny odchylky od normy, které by mohly znamenat zvýšené riziko vzniku 

septického stavu u novorozence a následně je pečlivě zaznamenávat do dokumentace rodičky. 

Všechny tyto fáze napomáhají prevenci výskytu zejména časné novorozenecké sepse. 

Pro prevenci pozdní novorozenecké sepse je důležité stran zdravotnického personálu 

dodržovat aktuálně dostupné standardy v péči o novorozence. Stejně tak důležitý je kontakt 

s matkou a případně dalšími rodinnými příslušníky, kdy je nutné jednat zodpovědně 

a nevystavovat novorozence zbytečným patogenům, které by pro něj mohli znamenat 

obrovskou zátěž. 

Praktická část práce, jak již její název napovídá, je zaměřena na výskyt sepse novorozence ve 

vybraných zdravotnických zařízeních a pozorování rizikových faktorů u postižených 

novorozenců. V další části je zmapováno dodržování bariérové péče pro minimalizaci vzniku 

novorozenecké sepse. 
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CÍLE PRÁCE 

1.1 Teoretické cíle diplomové práce 

 Klasifikovat a popsat teoretická východiska sepse novorozence, zejména její časné 

formy. 

 Zpracovat problematiku týkající se infekcí spojených se zdravotní péčí v souvislosti 

s pozdní sepsí novorozence. 

 Popsat správné dodržování systému bariérové péče v porodní asistenci. 

1.2 Výzkumné cíle diplomové práce 

 Zmapovat incidenci sepsí novorozence na novorozeneckých odděleních ve vybraných 

zdravotnických zařízeních. 

 Zjistit přítomnost rizikových faktorů sepse novorozence ve sledovaném vzorku 

respondentů. 

 Zjistit nejčastější původce sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku. 

 Zmapovat dodržování bariérové péče v porodní asistenci zdravotnickým personálem. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Primárním účelem teoretické části diplomové práce je shrnout dostupné poznatky o sepsi 

novorozence, jejím vzniku, původcích a léčbě. Část práce je věnována infekcím spojeným se 

zdravotní péčí a závěrem je pojednáno o bariérové péči v porodní asistenci. 

1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

Vzhledem k tématu této diplomové práce je důležité na začátek objasnit základní pojmy 

spojené s hlavním tématem sepse novorozence. 

1.1 Neonatologie 

Neonatologie je rychle se rozvíjející obor, který se postupně oddělil od základního oboru 

pediatrie. Zabývá se celostní péčí o novorozence narozené za hranicí životaschopnosti do 28. 

dne života nebo do propuštění do domácí péče (Dort, Dortová, 2013, s. 13; Straňák, Janota, 

2015, s. 12; Stožický, 2015, s. 34). 

1.2 Plod a novorozenec 

Termín plod (fétus) používáme po dobu od 12. týdne těhotenství až do porodu. Po narození 

dítěte se již používá termín novorozenec (Rokyta, 2015, s. 17). 

Novorozenecké období se datuje od narození do 28. dne života dítěte. Každý novorozenec 

může být dále klasifikován vzhledem ke gestačnímu stáří a porodní hmotnosti. Zároveň tyto 

veličiny srovnáváme. Tyto ukazatelé mohou mít velký význam v souvislosti se sepsí 

novorozence, protože právě nezralost a nízká porodní hmotnost jsou jedním z rizikových 

faktorů pro její vznik (Stožický, 2015, s.33). 

Gestační věk novorozence je doba od oplodnění až do porodu, v podstatě je to délka trvání 

těhotenství. Fyziologická gravidita trvá optimálně 40 týdnů (280 dní) a končí porodem. Dle 

gestačního stáří hodnotíme novorozence předčasně narozeného = nedonošeného (do 36 týdnů 

a 6 dnů), narozeného v termínu = donošeného (od 37. týdne do 41. týdne a 6 dnů), 

přenášeného (od 42. týdne výše) (Dort, Dortová, 2013, s. 15; Muntau, 2013, s. 2; Stožický, 

2015, s. 33). 

Podle porodní hmotnosti klasifikujeme novorozence makrozomní (porodní 

hmotnost ≥ 4 500 g), s normální porodní hmotností (2 500 g - 4 499 g), s nízkou porodní 

hmotností (pod 2500 g), s velmi nízkou porodní hmotností - Very Low Birth Weight Infant 
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(VLBW, porodní hmotnost pod 1 500 g) a s extrémně nízkou porodní hmotností - Extremely 

Low Birth Weight infant (ELBW, porodní váha menší než 1 000 g) (Dort, Dortová, 2013, 

s. 15; Muntau, 2013 s. 2; Stožický, 2015, s. 34). 

Dle vzájemného proporčního či disproporčního vztahu gestačního stáří a porodní hmotnosti 

jsou novorozenci eutrofičtí, hypotrofičtí a hypertrofičtí. Eutrofický novorozenec svou porodní 

hmotností odpovídá dosaženému gestačnímu stáří a jeho hmotnost je v rozmezí mezi 5. - 95. 

percentilem pro daný dokončený gestační týden. Hypotrofický novorozenec má porodní 

hmotnost pod 5. percentilem pro daný gestační věk, stav výživy je nižší než pro daný gestační 

věk. Váha hypertrofického novorozence se nachází nad 95. percentilem hmotnosti pro daný 

gestační věk, stav výživy je vyšší než pro daný gestační věk (Hájek, Čech, Maršál a kol., 

2014, s. 215; Lebl, 2014, s. 14; Sedlářová, 2008, s. 51; Stožický, 2015, s. 32-34). 

Poslední pro naše účely významné dělení novorozence je dle týdne těhotenství (dále TT). 

A to na zralého (ukončený 37. - konec 41. TT), lehce nezralého (35. - 37. TT), středně 

nezralého (32. - 34. TT), těžce nezralého (28. - 32. TT) a extrémně nezralého (≤ 28. TT) 

novorozence (Hájek, Čech, Maršál a kol., 2014, s. 216). 
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2 SEPSE NOVOROZENCE 

Novorozenecká sepse je postnatální systémová infekce organismu provázená bakteriémií, 

přičemž během novorozeneckého období pronikají bakterie do krevního řečiště. „Jedná se 

o multiorgánové onemocnění způsobené mikroorganismy a jejich toxickými metabolickými 

produkty” (Straňák, Janota, 2015, s. 466). Podstatou novorozenecké sepse je zánětlivá 

odpověď organismu na infekční podnět. Jedná se o závažný stav zvyšující morbiditu 

a mortalitu novorozenců (Marthur, 2013, s. 14; Straňák, Janota, 2015, s. 466). 

V závislosti na době nástupu klinických příznaků rozlišujeme novorozeneckou sepsi na 

časnou a pozdní (Straňák, Janota, 2015, s. 466). V literatuře se poměrně zásadně liší přesná 

specifikace doby nástupu časné a pozdní sepse, proto bude v této diplomové práci uznávaná 

datace dle publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky (dále ÚZIS) České 

republiky (dále ČR). Zdrojem informací pro ÚZIS jsou data z Českého statistického úřadu, 

Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců (Zdravotnická statistika, 2017, 

s. 9). 

2.1.1 Časná novorozenecká sepse 

Časná, neboli adnátní forma sepse (z anglického early-onset sepsis - dále EOS) se dle 

zahraniční literatury klinicky manifestuje proměnlivě u fyziologických novorozenců 

(do 7. dne života) a u novorozenců hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (dále JIP) 

(do 72 hodin) (Simonsen, Anderson-Berry, Delair a Davies, 2014). 

Straňák a Janota (2015, s. 467) ve své publikaci udávají, že časná sepse vzniká v prvních 

sedmi dnech života novorozence. Fendrychová a Borek (2012, s. 325) udávají výskyt časné 

sepse novorozence do 3. dne (≤ 72 hodin) života dítěte. Stejné kritérium přijímá i Rozsypal 

(2015, s. 489). ÚZIS ve svých publikacích potvrzuje výskyt časné sepse do 3. dne, nerozlišuje 

dobu vzniku sepse u fyziologických novorozenců a novorozenců hospitalizovaných na JIP 

(Zdravotnická statistika, 2017, s. 202). 

Adnátní sepse novorozence se nejčastěji manifestuje v prvních 24 hodinách a to v 85 % 

případů, dalších 5 % vzniká během 24 až 48 hodin, zbylé procento EOS se projeví v průběhu 

48 - 72 hodin od porodu (Anderson-Berry, 2015). 

Ve většině případů se EOS projevuje jako multiorgánové onemocnění s rychlým nástupem 

septického šoku. K přenosu infekčního agens může docházet vertikálně z matky na dítě či 

transplacentárně, hematogenní cestou nebo ascendentně z cervixu a vaginy ale také aspirací 
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infikované plodové vody. Tyto infekce na nazývají prenatální, tedy vzniklé před porodem 

nebo v průběhu porodu. Dalším zdrojem infekčního agens (pro časnou i pozdní sepsi) mohou 

být bakterie kolonizující kůži nebo střeva novorozence. Obecně platí, že čím dříve se sepse 

projeví, tím větší je míra jistoty, že byla infekce získána od matky při porodu (Marthur, 2013, 

s. 19, 22; Straňák, Janota, 2015 s. 467). 

2.1.2 Pozdní novorozenecká sepse 

Pozdní forma sepse (z anglického late-onset sepsis - dále LOS) se dle Marthura (2013, 

s. 14, 22) vyskytuje od 7. dne života u fyziologických novorozenců a po 72 hodinách 

u novorozenců hospitalizovaných na JIP. 

Fendrychová a Borek (2012, s. 325) udávají počátek pozdní sepse novorozence po 3. dnu 

života dítěte. Ale dle Straňáka a Janoty (2015, s. 467) se pozdní sepse manifestuje až po 

7. dni. 

Pro účely diplomové práce se za závaznou považuje manifestace pozdní sepse novorozence, 

v souladu s ÚZIS, tedy od 3. dne (≥ 72 hodin) života dítěte. (Zdravotnická statistika, 2017, 

s. 202). 

Pozdní sepse novorozence většinou vzniká působením bakterií získaných až po porodu, 

například horizontálním přenosem z okolního prostředí - v tomto případě často mluvíme 

o infekcích spojených se zdravotní péčí. Ojediněle se ale může jednat i o manifestaci 

intrauterinních či intrapartálních infekcí (Muntau, 2014, s. 32; Straňák, Janota, 2015, s. 409). 

2.2 Patofyziologie 

Patofyziologie se zabývá změnami fyziologických pochodů při patologických stavech 

(Rokyta, 2015, s. 31). 

Sepse obecně znamená systémovou reakci organismu na infekční podnět a ve svém průběhu 

má několik stádií. Právě novorozenec má tendenci ke generalizaci infekce a rozvoji sepse 

díky svému nezralému imunitnímu systému. Každý septický stav počíná syndromem zánětové 

odpovědi organismu (z angl. systemic inflammatory response syndrome - dále SIRS) 

vyvolaným infekcí. Prvním stádiem je kompenzovaná sepse projevující se minimálně dvěma 

z následujících příznaků - horečka nebo hypotermie, tachykardie, tachypnoe, leukocytóza 

nebo leukopenie či v diferenciálu vyplavení mladých forem leukocytů - a současně klinickým 

nebo mikrobiologickým průkazem infekce. Druhým stadiem je těžká sepse spojená 

s dysfunkcí dvou nebo více dalších orgánů, typicky je doprovázená kardiovaskulární 
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dysfunkcí a syndromem respirační tísně, zároveň se objevují změny chování až poruchy 

vědomí. Septický šok je třetím stádiem a znamená sepsi s orgánovými dysfunkcemi 

a hypotenzí. Dle Marthura (2013, s. 14-28) se septický šok rozlišuje na časný a refrakterní. 

Pokud novorozenec rychle reaguje na správně prováděnou objemovou resuscitaci, jedná se 

o časný septický šok, pokud ale léčba neznamená pozitivní změnu, jedná se o šok refrakterní. 

Dle Stožického, Sýkory a kol. (2015, s. 121) má septický šok taktéž dvě fáze. Reverzibilní 

(hyperdynamická) fáze je typická tachykardií, normálními či vyššími hodnotami krevního 

tlaku. Velice rychle může dojít k přechodu do ireverzibilní fáze (hypodinamické), jež je 

charakteristická naopak bradykardií, hypotenzí, nízkým tkáňovým výdejem a tkáňovou 

hypoperfuzí. Septický šok může vést k syndromu multiorgánového selhávání (Multiple organ 

dysfunction syndrome, dále MODS) a smrti. MODS je diagnostikováno při porušené funkci 

dvou anebo více orgánových systémů trvající déle než 24 - 48 hodin (Rozsypal, Holub, 2013, 

s. 307-308, Stožický, Sýkora a kol., 2015, s. 121-123; Streitová, Zoubková, 2015, s. 10). 

2.3 Incidence sepse novorozence 

Incidence novorozenecké sepse, tedy počet nových případů za určité časové období, závisí na 

několika atributech (Šejda, Šmerhovský, 2005, s. 38). Výrazně záleží na gestačním stáří 

novorozence a také na formě sepse (EOS, LOS). U nezralých novorozenců je riziko vzniku 

sepse 2 - 8 krát vyšší než u zralých novorozenců a zároveň u této rizikové skupiny narůstá 

procento úmrtnosti. Současně se u novorozenců více vyskytuje adnátní forma sepse než 

pozdní forma (Marthur, 2013 s. 14; Straňák, Janota., 2015, s. 467). 

Obecně je uváděn vyšší výskyt časné sepse novorozence v rozmezí 1-10 postižených 

novorozenců na 1 000 živě narozených. Poté incidence EOS roste v závislosti na porodní 

hmotnosti dítěte. U novorozenců s porodní hmotností pod 1500 g se EOS projeví u 15-25 

na 1 000 živě narozených. U nezralých novorozenců vyžadujících dlouhodobou intenzivní 

péči se LOS vyskytuje v 11-30 % (Straňák, Janota, 2015 s. 466-467). 

Na vysokém počtu nově vzniklých novorozeneckých sepsí se podílejí: 

- „nezralý a nezkušený imunitní systém jak v humorální, tak v buněčné složce, 

- nízké množství transplacentárně přenesených mateřských IgG protilátek 

u nezralých novorozenců narozených před 30. gestačním týdnem, 

- nedostatečná bariérová funkce nezralé kůže a sliznic, především sliznic zažívacího 

traktu a dýchacích cest, 

- invazivní diagnostické a terapeutické postupy, 
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- vysoký selekční tlak antibiotik na JIP (Straňák, Janota, 2015, s. 467).” 

Podle poslední publikace Rodička a novorozenec (2017) vydané Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky ČR byla v roce 2015 incidence časné sepse novorozence 0,25 % na 100 

živě narozených s porodní hmotností 2500 gramů a více. Výskyt pozdní sepse novorozence ve 

stejné kategorii byl 0,07 % na 100 živě narozených. K porovnání výskyt časné novorozenecké 

sepse u novorozenců s porodní hmotností 1500 gramů až 1999 gramů tentýž rok byl 3,24 % 

na 100 živě narozených. A incidence pozdní novorozenecké sepse 2,24 % na 100 živě 

narozených (Zdravotnická statistika, 2017, s. 203). 

2.4 Etiologie 

Etiologie je nauka o vzniku a původu nemocí. Sepsi novorozence mohou vyvolat nejen 

bakterie, ale i viry, plísně nebo paraziti. Může být také vyvolána sekundárně z původně 

benigních onemocnění (například pneumonie, zánět středního ucha) nebo z okultní 

bakteriemie (Muntau, 2014, s. 154; Zahradníček - TZ-one, 2013, s. 203). 

Infekční agens spojené s neonatální sepsí se mění v různých částech světa i v průběhu let, 

například během 50. let 20. století byly v USA nejčastějšími patogeny u novorozenců 

Staphylococcus aureus a Escherichia coli a v dalších letech je nahradil Streptococcus 

agalactiae skupiny B. Během 90. let 20. století byl pozorován nárůst dalších organismů jako 

Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenzae a další. Patogeny se liší v souvislosti 

s formou septického stavu (Anderson-Berry, 2015; Marthur, 2013, s. 26). 

Mezi nejčastější patogeny vyvolávající EOS řadíme Streptococcus agalactiae skupiny B 

(dále GBS), Escherichia coli, koaguláza negativní Staphylococcus (dále CoNS), Haemophilus 

influenzae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 

Enterococcus species (Anderson-Berry, 2015; Straňák, Janota, 2015, s. 467). 

Mezi nejčastější patogeny vyvolávající LOS řadíme CoNS - zejména Staphylococcus 

epidermidis, gramnegativní bakterie (Pseudomonas species, Klebsiella species, Serratia 

marcescens, Proteus, Enterobacter), grampozitivní bakterie (Staphylococcus aureus, GBS), 

Escherichia coli, Candida albicans, Acinetobacter, Anaeroby (Anderson-Berry, 2015; 

Fendrychová, Borek a kol., 2012, s. 328; Shah a Padbury, 2014). 

 V závislosti na klinických příznacích je v některých případech možné předpovědět, jaký 

patogen septický stav vyvolal. Například absces může naznačovat stafylokokovou infekci, 

nekróza v místě intravenózního vstupu může znamenat infekci Pseudomonas species nebo 

Klebsiella species. Respirační infekce jsou často způsobeny grampozitivními organismy 
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a naopak gramnegativní organismy mohou vyvolat zažívací potíže - průjmy (Marthur, 2013, 

s. 28). 

Dle Straňáka a Janoty (2015, s. 468) jsou nejčastějším agens způsobující časnou sepsi ve 

vyspělých zemích Streptococcus agalactiae a E. coli. Mezi nejčastější patogeny vyvolávající 

pozdní sepsi novorozence pak řadí koaguláza negativní stafylokoky, grampozitivní 

a gramnegativní bakterie. 

2.4.1 Streptococcus agalactiae 

Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus - GBS, streptokok skupiny B) je beta-

hemolytický streptokok často osídlující poševní sliznici ženy. U netěhotné ženy může být 

příčinou močových infekcí, nebo se jeví bezpříznakově. Problémem se stává v období 

těhotenství, kdy způsobuje puerperální sepsi, chorioamnionitidu a hlavně je jednou 

z nejčastějších příčin vzniku sepse, pneumonie a meningitidy u novorozence. Během porodu 

vzniká brána pro vznik infekce plodu a bakterie se šíří ascendentně z pochvy. Zejména 

v rozvojových zemích se stále setkáváme s vysokou morbiditou a mortalitou novorozence 

postiženého sepsí (Hájek, Čech, Maršál a kol. 2014, s. 372; Schindler, 2014, s. 71). 

2.4.2 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus je grampozitivní kok patřící k nejčastějším lidským patogenům. 

Největší nebezpečí znamená pro jedince s poruchou přirozené odolnosti. Vyvolává například 

hnisavá kožní onemocnění, zánět středouší, empyem, osteomyelitidu, bronchopneumonii 

sepsi a meningitidu. Poškozená tkáň je ke vzniku stafylokokové infekce náchylnější a proto se 

více vyskytuje například v místě intravenózních vstupů a katétrů (Schindler, 2014, s. 66-67; 

Šrámová, 2013, s. 33). 

2.4.3 Koaguláza-negativní stafylokoky 

Koaguláza-negativní stafylokoky, například Staphylococcus epidermidis, jsou nejčastějšími 

původci infekcí spojených se zdravotní péčí u dětí. U novorozence mohou vyvolat infekční 

onemocnění projevující se mnoha různými příznaky. Tvoří také vysoké procento původců 

katétrových sepsí. CoNS cizí materiál kolonizují a tím v něm vzniká septické ložisko. Mají 

schopnost tvořit sliz, který napomáhá rezistenci infekce na antibiotickou léčbu, proto se musí 

kolonizovaný cizí materiál vždy nutně odstranit. Staphylococcus epidermidis fyziologicky 

osídluje kůži člověka, může být přítomen v dutině ústní a horních cestách dýchacích a dalším 

šířením se může chovat i patogenně (Muntau, 2014, s. 160; Streitová, 2015, s. 16; Šrámová, 

2013, s. 36-37). 
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2.4.4 Escherichia coli 

Escherichia coli je nejčastějším obyvatelem tlustého střeva člověka. Podle projevů virulence 

tvoří několik skupin, ale převážně je příčinou průjmových onemocnění. U žen může 

k přenosu escherichie dojít endogenně z konečníku po hrázi až do uretry, močového měchýře 

a dále. V tomto případě pak vyvolává močové infekce, jež se mohou opakovat dokonce 

několik let. Typicky se vyskytuje u septicky probíhající akutní pyelonefritidy (Jindrák, 

Hedlová, Urbášková, 2014, s. 78; Schindler, 2014, s. 77-78). 

2.5 Rizikové faktory sepse novorozence 

Rizikové faktory (dále RF) pro vznik novorozenecké sepse odrážejí neadekvátní prostředí 

v děloze před porodem, stres a onemocnění v průběhu porodu a liší se v závislosti na formě 

sepse. 

Nejzásadnějšími RF pro vznik adnátní novorozenecké sepse jsou GBS kolonizace matky, 

předčasný odtok vody plodové (z angl. premature rupture of membranes - dále PROM), 

chorioamniitida (zkalená voda plodová, dále VP), předčasný porod (nezralost a nízká porodní 

hmotnost), infekce močových cest u matky nebo sexuálně přenosné infekce, mekonium ve 

VP, ztížená poporodní adaptace novorozence (nízké Apgar score), horečka matky za porodu 

vyšší než 38 °C, nárůst zánětlivých markerů u matky (Anderson-Berry, 2015; Gebremedhin, 

Berhe a Gebrekirstos, 2016; Straňák, Janota, 2015, s. 468). 

Další faktory související se vznikem EOS mohou být nedokonalá prenatální péče, špatná 

výživa matky, potraty v anamnéze matky, těžký komplikovaný porod, asfyxie novorozence, 

mužské pohlaví, vícečetné těhotenství, terapie preparáty železa, novorozenci s galaktosemií, 

resuscitace novorozence po porodu. 

Pro pozdní sepsi novorozence jsou typické následující RF. A to předčasný porod, invazivní 

procedury (centrální venózní a umbilikální katetrizace, kyslíková léčba), užívání H2 blokátorů 

nebo inhibitorů protonové pumpy nebo patologie gastrointestinálního traktu (Anderson-Berry, 

2015; Samuelson, Isaksson, Hanberger, Olhager, 2013). 

2.6 Klinický obraz 

Novorozenecká sepse se projevuje velmi často nespecificky a její klinické příznaky jsou málo 

výrazné, proto není jednoduché ji diagnostikovat a odlišit od jiných onemocnění. Vzhledem 

k závažnosti septického stavu je žádoucí tyto velmi diskrétní a nespecifické příznaky infekce 

co nejdříve rozpoznat, zahájit diagnostická vyšetření a zahájit léčbu. V praxi je terapie často 
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započata ještě před potvrzením diagnózy pomocí laboratorních metod z důvodu nevratných 

dopadů neléčené sepse. Přerušení terapie z důvodu nepotvrzené diagnózy je v tomto případě 

mnohem menší chybou, než oddálení léčby (Lebl, 2014, s. 40; Straňák, Janota, 2015, s. 468-

469). 

Klinické příznaky se projevují na různých systémech těla novorozence. V počátečním stadiu 

novorozenecké sepse je možné sledovat změnu celkového chování novorozence, na kterou 

zdravotnický personál může upozornit i matka dítěte a je důležité tomu věnovat pozornost. 

Teplota novorozence je při septickém stavu nestabilní a bývá jedním z prvních příznaků 

systémové infekce. Může být pozorováno snížení tělesné teploty, horečky nebo kolísání 

teploty v termoneutrálním prostředí o více než 1°C. Teplota novorozence se nejčastěji měří v 

rektu, je ale možno měřit i kožní teplotu. Rozdíl takto naměřených teplot by neměl překročit 

1°C, pokud by byl vyšší, jedná se o jeden z příznaků počínajícího septického stavu. Při 

zvýšené kožní teplotě je nutno dát pozor na místo měření, což je nápomocno k rozeznání 

pouhého přehřátí novorozence a septického stavu. Při novorozenecké sepsi se setkáváme se 

sníženou tělesnou teplotou na rukou a nohou dítěte a blíže k tělíčku se tělesná teplota zvyšuje 

(Fendrychová, Borek, 2012, s. 42; Straňák, Janota, 2015, s. 468). 

Infekce proniká do plic plodu nejčastěji v průběhu porodu aspirací infikované plodové vody 

nebo k nákaze dochází krevní cestou. Poté novorozenec zásadně reaguje změnami v dýchání. 

Respirační tíseň se projevuje jako tachypnoe (více než 60 dechů za 1 minutu), dyspnoe 

(ztížené, usilovné dýchání projevující se zatahováním mezižeberních prostorů a bránice při 

nádechu a zvedáním nosních křídel), grunting (naříkavý výdech), nepravidelné dýchání nebo 

bradykardie. Jedním nejvíce určujícím příznakem bakteriální sepse jsou apnoické pauzy, 

problémem je ovšem jejich pozdní nástup, kdy je sepse již v pokročilém stadiu (Dort, 

Dortová, 2013, s. 43, 45; Fendrychová, Borek, 2012, s. 41-59; Straňák, Janota, 2015, s. 469). 

Mezi neurologické příznaky patří apatie, letargie a nespavost, snížený svalový tonus nebo 

naopak dráždivost (novorozenec je plačtivý, projevuje se mnoha velice prudkými pohyby 

a lze snadno vyvolat Moroův reflex), případně křeče, nadměrná vzrušivost, centrální křik, 

napjatá a vyklenutá fontanela (Fendrychová, Borek, 2012, s. 39 ; Straňák, Janota, 2015, 

s. 469). 

U novorozence se mohou objevit poruchy sání a jsou pozorovány poruchy 

gastrointestinálního traktu. Projevují se intolerancí stravy, ublinkáváním nebo chabým 

zvracením, vzedmutím břicha novorozence, průjmy, změny v charakteru stolice (typicky 
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vodnatá stolice), může se objevit i krvácení z nosu, úst, jícnu a střev (Straňák, Janota, 2015, 

s. 468). 

Také dochází k poruchám na úrovni vylučování moči. Jedná se o postižení či selhání ledvin 

projevující se oligurií až anurií (Bartůněk, Jurásková, Heczková, 2016, s. 700). 

Na kůži novorozence se mohou objevit petechie, exantém, mramorování nebo cyanóza, ale 

i abscesy. Dalším příznakem je buď velmi časný nástup ikteru (novorozenecké žloutenky), 

nebo znovuobjevení ikteru (Marthur, 2013, s. 27-28; Straňák, Janota, 2015. s. 469). 

Kardiovaskulární problémy se projeví jako porucha prokrvení, bledost, tachykardie (více 

než 160 úderů za 1 minutu), hypotenze, šelest na srdci a v poslední fázi šok (Dort, Dortová, 

2013, s. 43; Straňák, Janota, 2015, s. 469). 

Celkovou infekci v řadě případů provázejí další příznaky. Jedná se například o hypoglykemii 

nebo hyperglykemii, impetigo, cellulitis, absces měkkých tkání, omphalitis nebo otitis media 

(Straňák, Janota, 2015, s. 469). 

2.7 Laboratorní diagnostika 

Úkolem všech diagnostických vyšetření je potvrdit či vyloučit sepsi novorozence 

a identifikovat původce onemocnění (Straňák, Janota, 2015, s. 469). 

U novorozence se při zjištěných potížích a podezření na infekci odebírá krev na 

hematologické (krevní obraz + diferenciál) a biochemické vyšetření, dále se odebírají stěry 

a výtěry ze slizničních povrchů k mikroskopickému vyšetření, mozkomíšní mok a moč. Stav 

každého novorozence je individuální a ne vždy se provádí všechna uvedená vyšetření, záleží 

na ordinaci lékaře (Straňák, Janota, 2015, s. 469-471; Streitová, 2015, s. 13-14). 

Hematologické vyšetření hodnotí zejména krevní obraz, tedy hladinu leukocytů, neutrofilů, 

trombocytů, erytrocytů, hemoglobinu a hematokritu. Podezření na sepsi novorozence 

vyvolává počet leukocytů snížený pod 5 x 10
9
/l nebo zvýšený nad 20 x 10

9
/l. Hodnota 

nezralých forem neutrofilů k jejich celkovému počtu v diferenciálu krevního obrazu 

(I/T index) je při sepsi zvýšená nad 0,2, pokud je zvýšená nad 0,4, můžeme téměř jistě 

konstatovat přítomnost bakteriální infekce. Dle Muntau (2014, s. 32) je I/T index od 2. dne 

života specifickou známkou infekce. Septičtí novorozenci často trpí anemií, zvýšenou 

hladinou bilirubinu v krvi a vzniká novorozenecká žloutenka. Snížený počet trombocytů (pod 

150 x 10
9 

/l) se jako projev infekce projevuje až po 24 hodinách, je tedy pozdní známkou 

sepse, ale vyjadřuje její závažnost (Muntau, 2014, s. 25; Staňák, Janota, 2015, s.469-470). 



25 

 

V biochemickém vyšetření krve se hodnotí zejména takzvané reaktanty (mediátory) akutní 

fáze, většinou proteinového povahy. C-reaktivní protein (dále CRP) se dle Muntau (2014, 

s. 32) zvyšuje nejdříve po 8-12 hodinách od začátku klinických příznaků a dle Straňáka 

a Janoty (2015, s.469-470) se první vzestup objevuje po 4-6 hodinách od počáteční infekce 

a svého maxima dosahuje 36-72 hodin. V hodnocení CRP je tedy důležitý jeho vzestup při 

opakovaném měření a to obvykle za 12 až 24 hodin. Normální hodnota CRP u novorozence je 

do 15 mg/l. Cytokininy a chemokiny IL-6, IL-8, TNF-α jsou protizánětlivé buňky. Vzestup 

jejich koncentrace nastává výrazně dříve než CRP. Hodnota IL-6 stoupá nejdříve po inzultu 

a dynamicky stoupá se závažností sepse a je užitečným markerem během velmi rané fáze 

infekce. IL-8 vzrůstá velmi rychle během jedné až třech hodin po infekci. Dále stoupá 

hodnota TNF a to jednu hodinu po inzultu a v septickém šoku přetrvává zvýšená hodnota. 

V průběhu infekce mohou tyto hodnoty klesat, proto je pro potvrzení diagnózy sepse ideální 

kombinovat s vyšetřením CRP. Při sepsi dále narůstá hodnota prokalcitoninu (dále PCT) až 

tisíc násobně, ale ne dynamicky v závislosti na vážnosti stavu. Vzhledem k fyziologickému 

vzestupu PCT během prvních 48 hodin po porodu, není vhodný k diagnostice časné sepse. 

Naopak je mnohem citlivější pro diagnostiku pozdní sepse. V posledních studiích je 

popisován sérový apolipoprotein-A jako jeden z indikátorů pro diagnostiku pozdní sepse 

(Lebl, 2014, s. 96-97; Marthur, 2013, s. 46-47; Muntau, 2014, s. 32; Streitová, 2015, s. 14; 

Straňák, Janota, 2015, s. 469-470). 

K průkazu etiologického agens onemocnění slouží mikrobiologické metody vyšetřující 

nejčastěji primárně sterilní tělesné tekutiny jako je krev, mozkomíšní mok, moč, atd. Každá 

má svou specifickou výpovědní hodnotu a občas je nutné použít i několik z nich v kombinaci. 

První je mikroskopické vyšetření zachycující celé spektrum bakterií a parazitů včetně 

zánětlivé reakce. Zásadním nedostatkem této metody je relativně vysoká falešná negativita 

vyšetření, nemožnost identifikovat přesného původce infekce (například bakterie nerozliší až 

na úroveň druhu) a nižší citlivost vyšetření (méně než 50 %). Menším přínosem je průkaz 

agens v moči, tracheálním aspirátu, výtěru či žaludečním obsahu. Naopak nejvyšší výpovědní 

hodnotu má v praxi mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku, přičemž je získána velmi 

rychlá a bezprostřední informace o přítomnosti patogenů a zánětlivé reakce. Další 

mikrobiologickou metodou je kultivační vyšetření prokazující živé a životaschopné 

mikroorganismy. Při podezření na infekci se provádí stěry a výtěry ze slizničních povrchů. 

Kultivace se odebírá z nazofaryngu, zevního zvukovodu, axily, rekta, spojivky, žaludečního 

a tracheálního aspirátu (Marthur, s. 38, 48; Straňák, Janota, 2015, s. 470-471). 
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Hemokultura je další kultivační vyšetření, v tomto případě vyšetření krve, které je používáno 

vždy před zahájením antibiotické terapie při podezření na časnou či pozdní infekci organismu. 

Odběr krve je možno provádět z pupečníkové krve nebo později z krve žilní. Pozitivní 

bakteriální nález potvrzuje diagnózu sepse, přičemž u adnátní sepse stačí jeden pozitivní 

výsledek, ale pro sepsi získanou je nutno zaznamenat dva pozitivní výsledky. Nevýhodou této 

metody je, že definitivní výsledky jsou dostupné až po několika dnech od podezření na 

septický stav (Marthur, s. 38, 48; Straňák, Janota, 2015, s. 470-471). 

Kultivačními metodami můžeme testovat i moč, která je pozitivní hlavně v případě pozdní 

sepse. V souvislosti s časnou sepsí bývá kultivace moči jen zřídka pozitivní. Jedním z výrazně 

invazivních vyšetření je kultivace mozkomíšního moku, získávaného lumbální punkcí. 

Hlavním důvodem tohoto vyšetření je rychlé potvrzení či vyvrácení meningitidy, která je 

častou komplikací novorozenecké sepse. V případě časné sepse se lumbální punkce provádí 

pouze v indikovaných případech (pokud jsou přítomny příznaky meningitidy), naopak 

u pozdní sepse má být prováděna rutinně. Dalším vyšetřením je detekce povrchových 

bakteriálních antigenů v moči, mozkomíšním moku, pleurární či peritoneální tekutině pomocí 

latex-aglutinačních testů. Pro diagnostiku bakteriální sepse je možno výjimečně použít 

sérologické vyšetření průkazu specifických IgG, IgM a IgA protilátek metodou PCR, a to 

v případě, že se jedná o bakterie obtížně kultivovatelné (např. treponemy, chlamydie, 

mykoplasmata, ureaplasmata) (Marthur, s. 38, 48; Straňák, Janota, 2015, s. 470-471). 

2.8 Léčba sepse novorozence 

Komplexní léčba novorozenecké sepse zahrnuje kauzální (příčinnou) a podpůrnou léčbu, 

terapii přidružených komplikací a podporu imunitních funkcí (Straňák, Janota, 2015, s. 471). 

Včasné zahájení vhodné terapie minimalizuje riziko rychlé progrese novorozenecké sepse 

a rozvoj septického šoku. Současně je snaha o snížení novorozenecké mortality (Muntau, 

2014, s. 32). 

2.8.1 Kauzální antibiotická terapie 

Intravenózní antibiotická léčba by měla být zahájena okamžitě při silném klinickém podezření 

na novorozeneckou sepsi, zejména při pozitivitě zánětlivých markerů. Mikrobiologická 

vyšetření pro důkaz etiologického agens trvají i několik dní, a proto v této fázi výběr 

vhodného antibiotika velmi často odráží pouze předpoklad možného nejpravděpodobnějšího 

vyvolavatele, který se liší v případě časné a pozdní formy sepse. Po potvrzení přesného 
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původce infekce nastává tzv. cílená antibiotická terapie. (Muntau, 2014, s. 32; Rozsypal, 

Holub, Kosáková, 2013, s. 368; Straňák, Janota, 2015, s. 471). 

Základní požadavky na antibiotickou léčbu lze shrnout do několika bodů: 

 „včasné zahájení antibiotické léčby, 

 optimální výběr konkrétního antimikrobního přípravku, event. jejich kombinací, 

 dostatečné dávkování, 

 odpovídající délka antibioterapie (Kolář, Sedláková, Kantor, Imwensi, 2016).” 

Časná forma sepse nejčastěji vyžaduje kombinaci ampicilinu a gentamicinu. Jedná se 

o širokospektrou kombinaci antibiotik, jež pokrývá GBS, E. Coli, Listeria monocytogenes, 

tedy nejčastější původce EOS (Straňák, Janota, 2015, s. 471). 

Pozdní forma sepse bývá nejčastěji vyvolána bakteriální flórou infekcí spojených se 

zdravotní péčí. Antibiotická terapie se pak volí dle spektra bakterií na konkrétním oddělení. 

Jako prvotní terapie se nejčastěji používá kombinace oxacilinu, v případě rezistentních kmenů 

teikoplaninu či vankomycinu s: aminogykosidy (např. gentamicin, netilmicin, amikacin, 

isepamicin), cefalosporiny 3. generace (např. cefotaxim, ceftriaxon, cefoperazon) nebo 

cefalosporiny určené pro specifické infekce (např. ceftazidim, ceftizoxim) a v případě 

závažných multirezistentních grampozitivních a gramnegativních sepsí karbapenemy 

(např. imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem) (Straňák, Janota, 2015, s. 472). 

Antibiotika se novorozencům primárně podávají intravenózně. Podání jiným způsobem není 

vhodné z hlediska resorpce, bolestivosti a možných komplikací. Například při 

intramuskulárním podání hrozí vznik svalových nekróz a následných intramuskulárních 

kalcifikací (Straňák, Janota, 2015, s. 472-473). 

Frekvence podávání antibiotik závisí na jeho druhu, na gestačním týdnu, ve kterém se 

novorozenec narodil a také na současném věku a stavu novorozence. Delší interval podávání 

antibiotik (po 12 hodinách) vyžadují předčasně narození novorozenci. Stáří novorozence je 

taktéž důležitým ukazatelem pro rozložení antibiotické terapie. Zvláštní dávkování léčiv 

vyžadují taktéž novorozenci s renálním selháním (Marthur, 2013, s. 60; Straňák, Janota, 2015, 

s. 473-475). 

Délka podávání antibiotik se mění v závislosti na závažnosti průběhu septického stavu. Pokud 

se sepse po iniciálním nasazení antibiotik nepotvrdí, pak se antibiotická terapie vždy 
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ukončuje, a to obvykle za 48-72 hodin od jejího zahájení. Tím se snižuje riziko tvorby 

rezistentních bakteriálních kmenů a zamezuje se kolonizaci sliznic orofaryngu a zažívacího 

traktu patogenní flórou. Při potvrzení sepse novorozence se pokračuje v podávání antibiotik 

nejčastěji po dobu sedmi až deseti dní. Po získání bakteriologického průkazu etiologického 

agens se ale antibiotická léčba přizpůsobuje spektru původců a nastává takzvaně cílená léčba. 

Individuálně se léčba prodlužuje například při prolongovaném průběhu sepse, při listeriové 

sepsi (14 dní), v případě komplikované sepse s meningitidou (až 21 dní) nebo při současné 

osteomyelitidě (více než 4 týdny) (Muntau, 2014, s. 32; Straňák, Janota, 2015, s. 473). 

2.8.2 Podpůrná terapie 

Podpůrná (= zajišťovací) terapie sepse představuje stejně důležitou část léčby jako léčba 

kauzální. Sepsi jsou přidružené několikeré závažné komplikace klinického stavu dítěte, které 

se minimalizují právě podpůrnou terapií. Podpůrná terapie zahrnuje nutriční (parenterální 

výživa), ventilační a oběhovou podporu, hematologickou a imunologickou terapii či 

výměnnou transfuzi (Rozsypal, Holub, Kosáková, 2013, s. 368; Straňák, Janota, 2015, s. 475-

476).  

Při terapii novorozence postiženého sepsí je důležité zajistit mu nejen vhodnou terapii, ale 

i prostředí podporující jeho rekonvalescenci. Tím spíš, pokud je novorozenec předčasně 

narozený. Není na přechod z prostředí dělohy tolik připravený jako novorozenec narozený 

v termínu. Vhodné prostředí pro novorozence představuje v praxi inkubátor umístěný v klidné 

místnosti (s omezením hluku a ostrého světla), který zajišťuje termoneutrální prostředí 

s optimální vlhkostí vzduchu. Manipulace je pro novorozence přímým zdrojem stresu, a proto 

personál musí kontakt minimalizovat, naopak kontakt s rodiči jemnými pohyby je žádoucí. 

V neposledním musí být zvolena správná poloha novorozence (Fendrychová, Borek a kol., 

2012, s. 81-92). 

Parenterální výživa je indikována v případech, kdy novorozenci perorální příjem potravy 

nestačí. Proto je aplikována i v případě sepse, kdy má novorozenec často dechové obtíže, 

zvrací, je neklidný či apatický a kojení je pro něj v tuto chvíli velmi namáhavé. Cílem 

parenterální výživy je zajistit správné fungování organismu novorozence příjmem potřebných 

kalorií a základních živin. Parenterální výživa samozřejmě znamená dostatečný příjem tekutin 

a má za úkol udržet či upravit rovnováhu mezi vodou a elektrolyty. Množství tekutin na den 

se odvíjí v závislosti na porodní hmotnosti, gestačním stáří a dni života novorozence. Obecně 

je potřeba příjmu tekutin za 24 hodin první den života novorozence 60-80 ml/kg/den, od 
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druhého do čtvrtého dne života 80-100 ml/kg/den a od pátého dne se potřeba tekutin zvyšuje 

na 150 ml/kg/den. Základními složkami parenterální výživy jsou glukóza, bílkoviny, tuky, 

minerální látky, stopové prvky a vitamíny (Fendrychová, Borek a kol., 2012, s. 165-169; 

Straňák, Janota, 2015, s. 475). 

Ventilační podpora je v případě septického novorozence často nezbytnou součástí léčby. 

Pokud novorozenec spontánně dýchá, je možno využít inhalační podání kyslíku z inkubátoru, 

kyslíkového stanu nebo kyslíkových brýlí. Pokud dochází k respiračnímu selhávání, je 

indikována umělá plicní ventilace. Vždy při léčbě kyslíkem je nutno sledovat jeho 

koncentraci v tkáních, například pulzní či transkutánní oxymetrií (Fendrychová, Borek a kol., 

2012, s. 368-379; Straňák, Janota, 2015, s. 475). 

Při sepsi novorozence dochází i k oběhové nestabilitě. Při hypotenzi nebo rozvíjejícím se šoku 

je nejdříve zahájena objemová resuscitace balancovanými krystaloidy (fyziologický roztok), 

dále v indikovaných případech koloidy (krevní plazma). Při přetrvávající hypotenzi jsou 

doplňkově podávány katecholaminy (dopamin, dobutamin, adrenalin) k podpoře kontraktility 

myokardu (Stožický, Sýkora a kol., 2015, s. 121; Straňák, Janota, 2015, s. 476). 

Hematologická terapie znamená léčbu anemie, trombocytopenie, neutropenie a případně léčbu 

diseminované intravaskulární koagulace (Straňák, Janota, 2015, s. 476). 

Imunoglobuliny jsou léky modulující funkci imunitního systému a uplatňují se k substituční 

léčbě zánětlivých onemocnění. Benefit používání imunoglobulinů jako součást léčby 

novorozenecké sepse je v posledních letech otázkou mnoha výzkumů, jejichž výsledky se 

rozchází. Nízká hladina imunoglobulinů je jedním z důvodů jejich aplikace (Rozsypal, Holub, 

Kosáková, 2013, s. 57; Straňák, Janota, 2015, s. 476). 

V některých případech byla používána k terapii sepse výměnná transfuze. Jejím výsledkem je 

odstranění endotoxinů, lepší funkce neutrofilů, zvýšení hladiny imunoglobulinů, korekce 

trombocytopenie a koagulopatie. Je indikována zejména u termínových novorozenců se sepsí 

a koagulopatií. V současnosti se od této metody spíše ustupuje (Marthur, 2013, s. 64-65; 

Straňák, Janota, 2015, s. 476).  

2.9 Prognóza 

Dle Straňáka a Janoty (2015, s. 476) je mortalita u časné bakteriální sepse okolo 15 %. 

U pozdní novorozenecké sepse udávají mortalitu 5-10 %. Vždy ale závisí na současném stavu 

novorozence a případných přidružených onemocněních či jiných komplikacích, které zhoršují 
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prognózu. Faktory, jež mohou znamenat zvýšení mortality jsou: gestační stáří novorozence, 

nízká porodní hmotnost, původ onemocnění a leukopenie. Obecně se za závažnější považuje 

časná forma sepse s mortalitou až do 25 % (Muntau, 2014, s. 32). 

Caserta (2015) udává, že míra úmrtnosti je 2-4 krát vyšší u novorozenců s nízkou porodní 

hmotností, než u novorozenců s normální porodní hmotností. Celkové procento úmrtnosti 

vyčísluje na 3-40 % u časné novorozenecké sepse a 2-20 % u pozdní novorozenecké sepse. 



31 

 

3 INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ 

Infekcí spojenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo patologický stav vzniklý 

v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem nebo 

výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení, v týdenním 

stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo v domově 

se zvláštním režimem, v příslušné inkubační době (Zákon č. 267/2015 Sb.). 

V zahraniční literatuře je pro infekci spojenou se zdravotní péčí používán název healthcare-

associated infection, v další části diplomové práce bude proto používána zkratka pocházející 

z tohoto názvu, tedy HCAI (Šrámová a kol., 2013, s. 12). 

Infekce spojená se zdravotní péčí se dle Roztočila (2013) manifestuje za 

48-72 hodin po přijetí na oddělení. Zde je vidět souvislost s pozdní sepsí novorozence, jejíž 

příznaky se projeví nejdříve 72 hodin po porodu a etiologické agens pochází nejčastěji 

z nemocničního prostředí. Právě toto je důvod, proč bude v následující části diplomové práce 

věnována velká pozornost HCAI (Roztočil, 2013, s. 29). 

V minulosti bylo pro HCAI používáno označení nozokomiální nákazy. Ke změně názvu došlo 

od 1. 12. 2015 novelizací zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zákonem 

č. 267/2015 Sb., § 15 odst. 1 (Zákon č. 267/2015 Sb.). 

Každé zdravotnické zařízení podléhá vyhlášce č. 306/2012 Sb. a je povinno hlásit jejich 

výskyt příslušnému orgánu ochrany zdraví buď telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou 

opatřenou elektronickým podpisem. 

Většina původců onemocnění, tedy i HCAI, se přenáší zvláštním procesem šíření, jež se 

skládá z několika článků řetězce. Markery nemocničních kmenů mají svůj zdroj - člověka 

nebo prostředí. Přenáší se pomocí specifických či nespecifických vehikul. Nespecifická 

vehikula mají svůj původ v prostředí - ovzduší, voda, strava, prádlo, plochy a předměty, 

odpady anebo hmyz. Specifická vehikula jsou přímo spojená s diagnostickými 

a terapeutickými intervencemi. Zejména se jedná o zdravotnické pomůcky kontaminované 

etiologickým agens, jako jsou močové a venózní katétry, lékařské nástroje atd. K přenosu 

dochází i přímo z operační rány. Konečnou částí celého řetězce přenosu infekce je vnímavý 

organismus (v našem případě novorozenec) (Rozsypal, Holub, Kosáková, 2013, s. 27; 

Šrámová a kol., 2013, s. 11). 
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Různé systémy organismu člověka jsou fyziologicky kolonizovány patogeny, jež ne vždy 

znamenají vznik infekce. Stejně tak vehikula z nemocničního prostředí přenesená na 

vnímavého jedince nemusí znamenat vznik infekce. Vždy záleží na mnoha faktorech. 

O vnímavosti pacienta rozhodují vnitřní a vnější faktory. U novorozence mohou být vnitřními 

faktory jeho věk, nedokonalý imunitní systém, nízká porodní hmotnost, oběhové poruchy 

(například diabetes mellitus), přidružená onemocnění s opakovanou hospitalizací 

a kontaminace vnitřního prostředí organismu. Mezi vnější faktory jsou řazeny operace, cévní 

a močová katetrizace, umělá ventilace plic, oslabení ozařováním a aplikovanými léky 

(antibiotika, kortikoidy), délka hospitalizace, opakované hospitalizace. Vzhledem k velmi 

náchylnému organismu novorozence se každá infekce může velmi rychle rozvinout do 

septického stavu, proto je důležité mít povědomí o HCAI a zabránit jejich vzniku (Šrámová 

a kol., 2013, s. 14, 260). 

3.1 Obecné dělení HCAI 

HCAI úzce souvisí s pozdní sepsí novorozence. V tomto případě se jedná o tzv. specifické 

infekce, při nichž je původce infekce do těla novorozence zavlečen nejčastěji diagnostickými 

a terapeutickými zákroky prováděnými při jeho léčbě. Nespecifické infekce by pak byly 

takové, jejichž infekční agens pochází z prostředí, kde novorozenec žije (Šrámová a kol., 

2013, s. 13). 

Infekce se rozlišují na endogenní a exogenní (infekční agens pochází z nemocničního 

prostředí = primární infekce nebo od jiného pacienta = sekundární infekce). Původce 

endogenní infekce pochází z vlastní mikroflóry těla novorozence, které se nejčastěji vyskytují 

v horních cestách dýchacích, na kůži, sliznicích či v okolí pupku (Beneš, 2009, s. 595; 

Rozsypal, Holub, Kosáková, 2013, s. 368; Šrámová a kol., 2013, s. 13). 

3.2 Nejvýznamnější HCAI 

Dle místa postižení jsou infekce spojené se zdravotní péčí rozděleny na HCAI pooperačních 

ran, HCAI močového traktu, HCAI respiračního traktu, HCAI krevního řečiště a jiné 

(Horáčková a kol., 2018, s. 6; Šrámová a kol., 2013, s. 15). 

HCAI pooperačních ran, infekce v místě chirurgického výkonu, infekce v místě operační 

rány neboli rané nákazy je několik názvů používaných pro infekce v kůži, tkáních stěny tělní 

dutiny, v orgánech, tkáních a prostorech operačního pole a tvoří nejsledovanější skupinu 

HCAI. Nejčastěji je zdrojem infekce patogen z přirozené mikroflóry pacienta. Incidenci 

těchto infekcí bezpochyby významně zvyšuje operační rána sama o sobě, kdy se stává hlavní 
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vstupní branou infekce, ale výrazně záleží na typu operační rány. Infekce čisté operační rány 

se vyskytují na všech systémech organismu s výjimkou gastrointestinálního, urogenitálního 

a respiračního systému s 2% incidencí. Při výkonu na trávicím, urogenitálním či respiračním 

traktu, kde v době operace neprobíhá žádný zánět, vznikají rány čisté kontaminované 

a infekce se objeví v 8 %. Pokud v těchto ranách v době operace probíhá zánět, jedná se 

o kontaminované rány. O nečistou neboli znečistěnou ránu se jedná v případě, kdy se 

v traumatické nebo jiné ráně s porušením kůže vyskytuje infekce. Postižení rány infekcí se 

projevuje nejčastěji horečkou , tachykardií, bolestí v místě porušení kůže a lokálními příznaky 

v okolí rány (zarudnutí, serózní sekrece, hnisavá sekrece z malé plochy rány, hnisavá sekrece 

z celé plochy rány). Častěji se vyskytují endogenní infekce v místě chirurgického výkonu, jež 

jsou převážně vyvolány gramnegativními bakteriemi. Menší výskyt je přisuzován exogenním 

infekcím vyvolaným nejčastěji grampozitivními patogeny (Rozsypal, Hanuš, Holubová, 2013, 

s. 340-341; Šrámová, 2013, s. 15-16). 

HCAI močového ústrojí tvoří 40 % všech HCAI, jsou tedy nejpočetnější skupinou. Jedná se 

o infekce dolních nebo horních cest močových. Typickými příznaky jsou časté močení, 

dysurické potíže, hematurie, horečka, třesavka, bolest v bederní oblasti, nevolnost a zvracení 

nebo suprapubický tlak. Stejně tak mohou probíhat asymptomaticky. Vzhledem k tomu, že 

moč je primárně sterilní tekutinou, přesnou diagnózu lze potvrdit mikrobiologickým 

vyšetřením cévkované moči, nebo moči získané suprapubickou punkcí. Pro infekci močového 

traktu svědčí bakteriurie a pyurie. HCAI močového traktu se ve valné většině případů šíří 

ascendentně z kontaminované oblasti pochvy, vulvy nebo anu. Riziko jejich vzniku je výrazně 

zvýšeno invazivními výkony na močovém ústrojí, zejména katetrizací močového měchýře. 

Hlavním původcem urologických infekcí je Escherichia coli (Rozsypal, Hanuš, Holubová, 

2013, s. 211-212; Šrámová, 2013, s. 17-18). 

HCAI respiračního ústrojí jsou třetí nejčastější HCAI, jedná se ale o nejzávažnější infekce 

vzhledem k velmi vysoké úmrtnosti. Jejich nebezpečí spočívá v dušení a dechové tísni, šíření 

infekce do okolí, kolapsu plíce nebo rozsevu infekce do organismu a spuštění zánětlivé 

odpovědi, což může znamenat těžkou sepsi, septický šok až multiorgánové selhávání. Jedná 

se o infekce horních či dolních cest dýchacích. Nejrizikovější skupinu HCAI představují 

pneumonie. Subjektivně se projevují horečkou, kašlem s hnisavým sputem, dušností 

a pleurální bolestí. Objektivně je přítomen poslechový nález na plicích a nový nebo 

progresivní plicní infiltrát na rentgenovém snímku, zároveň je prokázán pozitivní nález 

v tracheálním aspirátu, pleurálním výpotku nebo krvi. Riziko vzniku několikanásobně zvyšuje 
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umělá plicní ventilace, jež vyřadí přirozenou ochrannou funkci epitelu dýchacího traktu proti 

nečistotám a mikroorganismům. K zavlečení infekce může dojít buď endogenní nebo 

exogenní cestou. Pokud jsou patogeny zavlečeny z prostředí do dýchacího ústrojí 

kontaminovanými zdravotnickými pomůckami, infekčním aerosolem, rukama personálu nebo 

kontaminovanou kůží pacienta, jedná se o HCAI exogenní. Endogenní HCAI vznikají 

hematogenní cestou. Velmi často se jako etiologické agens prokáže tzv. smíšená infekce 

grampozitivních bakterií a mikrobů střevního traktu (Rozsypal, Hanuš, Holubová, 2013, 

s. 149; Šrámová, 2013, s. 19-20). 

HCAI krevního řečiště výrazně zvyšují nemocnost a úmrtnost pacientů. Nejčastěji se jedná 

o katétrové infekce projevující se místními i celkovými příznaky. Jednou ze základních 

intervencí léčby sepse novorozence je podpůrná terapie zahrnující nutriční a oběhovou 

podporu, hematologickou a imunologickou terapii a výměnnou transfuzi. K adekvátní léčbě je 

tedy nezbytná žilní katetrizace (periferní žilní katétr, centrální žilní katétr), která ale může mít 

na stav novorozence negativní vliv v případě vzniku infekce. Vstupní branou infekce je místo 

vstupu katétru nebo spojky, které napojují infuzní set na láhve s infuzními roztoky. Patogeny 

jsou do krevního řečiště zavlečeny z okolí místa vpichu, z kolonizovaného katétru, 

kontaminací rukou zdravotnického personálu, výjimečně může být zdrojem infekce 

kontaminovaný infuzní roztok nebo hematogenně ze vzdáleného zdroje v krevním řečišti. 

Žilní katétr je postupně kolonizován mikroorganismy, které vytváří zvenku a uvnitř biofilm. 

V místě, kde konec katétru naléhá na cévní stěnu se vytvoří infikovaný nástěnný trombus, 

z něhož se bakterie vyplavují do krevního řečiště. HCAI krevního řečiště vyvolávají například 

stafylokoky, koaguláza-negativní stafylokoky, kandidy a gramnegativní flóra (Horáčková 

a kol., 2018, s. 13; Šrámová a kol., 2013, s. 21). 

3.2.1 Bariérová ošetřovatelská péče 

Bariérová ošetřovatelská péče znamená předcházení šíření infekcí spojených se zdravotní 

péčí. Je vytvořena tzv. bariéra mezi personálem, pacientem a mezi pacienty navzájem. Mezi 

bariérová opatření patří stavebně technické řešení, osobní ochranné pomůcky personálu, 

individualizace pomůcek pouze pro nakaženého pacienta, hygiena rukou a osobní hygiena 

personálu. Zároveň je zahájena protiinfekční terapie, jejíž účinnost je pravidelně 

kontrolována. Pokud se v nemocničním zařízení objeví HCAI, je nutné zajistit přísně 

stanovená pravidla pro ošetřování postiženého pacienta k přerušení cesty přenosu infekce 

k dalším osobám (pacienti, personál) (Burda, Šolcová, 2015, s. 64; Schneiderová, 2014, 

s. 81). 
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3.3 Prevence HCAI 

Infekce spojené se zdravotní péčí jsou závažnou komplikací při poskytování péče ve 

zdravotnictví vedoucí ke zvyšování morbidity a mortality pacientů. Prevence je bezpochyby 

velmi důležitou součástí poskytování péče ze strany ošetřujícího personálu, které by mělo být 

stanoveno protiepidemiologickým režimem daného zdravotnického zařízení. Zdravotničtí 

pracovníci musí dodržovat všechny zásady asepse, používat ochranné pomůcky potřebné 

k daným výkonům (rukavice, ústenka, čepice, empír, sálová obuv), používat jednorázové 

pomůcky, správně provádět dekontaminaci, dezinfekci a sterilizaci a kontrolovat správnou 

expiraci pro používání zdravotnických pomůcek. Zdravotník musí dodržovat zásady osobní 

hygieny (péče o nehty, vlasy, žádné šperky). Dále musí dohlížet na správné provádění úklidu, 

na manipulaci s použitým prádlem a s odpady. K předcházení vzniku HCAI je důležité 

minimalizovat předoperační hospitalizaci, důkladně připravit pacienta k operačním výkonům, 

pravidelně měnit používané pomůcky (žilní katétry, močový systém atd.) a také předoperačně 

aplikovat profylakticky antibiotika. Pro každého pacienta jsou preventivní opatření vzniku 

infekce individuální podle typu ošetřovatelských činností vyžadovaných pro jeho léčbu 

(Burda, Šolcová, 2015, s. 63; Schneiderová, 2014, s. 80; Šrámová a kol., 2013, s. 17-23) 

Bezpochyby nejdostupnější a velmi lehce proveditelnou prevencí HCAI je správně prováděná 

hygiena rukou. Dochází tak k přerušení cesty přenosu patogenů nemocničního prostředí, 

čemuž napomáhá bariérová ošetřovatelská péče (Šrámová a kol., 2013, s. 64). 

O důležitosti optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče svědčí fakt, 

že se jedná o jeden z resortních bezpečnostních cílů, které jsou stanoveny ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále MZ ČR) z 26. října 2015. Ty vypracovalo 

MZ ČR na základě ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, kdy je poskytovatel zdravotních služeb povinen 

zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (Zákon 

č. 372/2011 Sb.). 

3.3.1 Mytí rukou, hygienické mytí rukou 

Mytí rukou vede k odstranění viditelné nečistoty a přechodné mikroflóry z pokožky a je 

důležitou součástí osobní hygieny. Provádí se po použití toalety, před jídlem a po kouření, 

před a po kontaktu s pacientem. Musí být prováděno při viditelném znečištění rukou a před 

chirurgickou dezinfekcí rukou, kdy představuje jejich chirurgickou přípravu. Mytí rukou je 

prevencí přenosu sporulujících patogenů a Clostridium difficile, jež nelze odstranit pouze 
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hygienickou dezinfekcí rukou (Burda, Šolcová, 2015, s. 63; Šrámová a kol., 2013, s. 66; 

Věstník MZ ČR 5/2012, s. 17). 

K mytí rukou je používán tekutý mycí přípravek z dávkovače, pitná teplá voda a ručníky na 

jedno použití. Správnou techniku popisuje Věstník MZ ČR, 2012, částka 5. Provádí se po 

dobu minimálně 30 vteřin (Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 18). Ministerstvo zahraničí ČR ve své 

publikaci uveřejňuje manuál pro mytí rukou, jež je často používán v nemocničních zařízeních 

jako předloha pro zaměstnance (Příloha A) (Souhrn směrnice SZO, s. 14). 

3.3.2 Hygienická dezinfekce rukou 

Hygienická dezinfekce rukou (dále HDR) je snížení množství přechodné i stálé mikroflóry na 

pokožce rukou a předloktí pomocí alkoholového dezinfekčního přípravku buď z dávkovače 

nebo z kapesního balení. V případě nemožnosti používání alkoholového dezinfekčního 

přípravku je možno používat vodné roztoky s jinou účinnou látkou, v tomto případě se ale 

výrazně liší způsob použití daný výrobcem (Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 16, 18). 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, dále WHO) definovala 

5 základních okamžiků pro hygienickou dezinfekci rukou (Příloha B). A to před a po kontaktu 

s pacientem, před aseptickými výkony, po expozici biologickým materiálem a po kontaktu 

s prostředím pacienta (Šrámová a kol, 2013, s. 65-66). Dále se provádí jako součást bariérové 

ošetřovatelské péče, při poškození rukavic, po sundání rukavic, před a po převazu rány, 

u pacienta mezi jednotlivými úkony na různých systémech těla, po nakládání 

s kontaminovaným prádlem, předměty a odpady, před manipulací s léky, před přípravou jídla 

(Burda, Šolcová, 2015, s. 63-64; Šrámová a kol., 2013, s. 67-68, Věstník MZ ČR, 5/2012, 

s. 17). 

Pro HDR existuje přesně stanovený postup, jež musí dodržovat všechna zdravotnická zařízení 

a jejich pracovníci. Tři mililitry alkoholového dezinfekčního přípravku jsou vtírány do suché 

pokožky rukou po dobu nejméně 20 sekund do úplného zaschnutí. Vždy musí být dodržována 

správná, přesně stanovená technika, jež se shoduje s technikou pro mytí rukou (Příloha C). 

Ruce musí být po celou dobu dostatečně vlhké. Po HDR ruce nejsou nikdy oplachovány ani 

otírány (Šrámová a kol., 2013, s. 68; Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 18). 

Velkou výhodou HDR je fakt, že je při opakovaném provádění mnohem šetrnější k pokožce 

než mytí rukou. Mýdlo a alkoholový dezinfekční přípravek není vhodné používat současně. 

To znamená, že pokud provádíme mechanické mytí rukou, nikdy nemícháme mýdlo 
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dohromady s dezinfekčním prostředkem a naopak při HDR nikdy nepřimícháváme 

k dezinfekčnímu přípravku mýdlo (Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 17-18). 

3.3.3 Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou, chirurgická dezinfekce 

rukou 

Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou je její důležitou a neoddělitelnou součástí. 

Jedná se o mytí rukou rozšířené o mytí předloktí. Provádí se vždy před zahájením operačního 

programu, mezi jednotlivými operacemi, při porušení celistvosti rukavic během operace i při 

výměně neporušených rukavic a před invazivními výkony. Používá se tekutý mycí přípravek 

z dávkovače, tekoucí teplá voda, jednorázový kartáček a ručníky na jedno použití. Technika 

se shoduje s postupem pro mytí rukou, navíc umytím předloktí, ale po dobu 1 minuty. 

Kartáček se používá na odstranění nečistot v okolí nehtů, nehtové rýhy a špiček prstů, ale 

pouze v případě viditelného znečištění. Nesmí být používán na pokožku rukou a předloktí, 

protože dochází k podráždění a vyplavování mikroflóry z hlubších partií. Riziko poškození 

pokožky je vyvoláno taktéž používáním horké vody (Šrámová a kol., 2013, s. 68; Věstník MZ 

ČR, 5/2012, s. 18). 

Po důkladně provedeném mytí rukou a předloktí následuje samotná chirurgická dezinfekce 

rukou (Příloha D). Tekutý alkoholový přípravek nebo vhodný dezinfekční přípravek 

z dávkovače se v množství 10 mililitrů vtírá do pokožky rukou a předloktí po dobu 

stanovenou výrobcem nebo národním předpisem. Nejprve od špiček prstů k loktům, poté od 

špiček prstů do poloviny předloktí a nakonec od špiček prstů po zápěstí, vždy do úplného 

zaschnutí. Ruce musí být po celou dobu vlhké, nesmí se oplachovat ani utírat. Na takto 

ošetřené ruce se navlékají sterilní rukavice (Šrámová a kol., 2013, s. 68; Věstník MZ ČR, 

5/2012, s. 18-19). 

3.3.4 Indikace k použití rukavic 

Je dáno několik situací, kdy je nutno použít ochranné rukavice jako prevence poškození 

pacienta i personálu infekčními chorobami. Zároveň toto opatření snižuje riziko kontaminace 

rukou zdravotnického personálu biologickým materiálem. Naopak používání rukavic v jiných 

než indikovaných případech může znamenat významné riziko přenosu mikroorganismů. 

Rukavice se používají ve vždy pří kontaktu s krví (zavádění a odstraňování periferních 

venózních katétrů, odběr krve, rozpojování setů), tělesnými tekutinami, sekrety a exkrety, 

sliznicemi a neintaktní kůží a při odběrech biologického materiálu. Dále pokud existuje riziko 

styku s vysoce infekčními, nebezpečnými nebo multirezistentními organismy. Dále je 
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nezbytné rukavice používat při manipulaci s použitými nástroji, lůžkovinami a odpadem, při 

čištění rozlitých tělních tekutin. Na novorozeneckém oddělení se specificky rukavice 

používají při první koupeli a krmení novorozence (Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 19-20). 

Při používání rukavic musí být dodržováno několik následujících pravidel. Rukavice mají být 

navléknuty až po úplném zaschnutí dezinfekčního přípravku. Jeden pár rukavic náleží vždy 

pro péče pouze o jednoho pacienta, musí být svlečeny ihned po činnosti, pro kterou byly 

použity a dále se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Nikdy nesmí být používány 

poškozené rukavice.Používání rukavic nenahrazuje nutnost provádění hygieny rukou, proto je 

po jejich sejmutí nezbytně nutné provést mytí rukou nebo HDR. Při svlékání rukavic je také 

nutno dbát na správný postup (Příloha E) (Věstník MZ ČR, 5/2012, s. 19-20). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST PRÁCE 

Výzkumná část diplomové práce popisuje hlavní a vedlejší cíle, výzkumné otázky. Část je 

věnována podrobnému popisu metodiky výzkumu. Závěrem jsou prezentovány dosažené 

výsledky, jejich popis a diskuze. 

4 DESIGN STUDIE 

4.1 Hlavní cíl 

 Zmapovat incidenci sepsí novorozence na novorozeneckých odděleních ve vybraných 

zdravotnických zařízeních. 

4.2 Dílčí cíle výzkumné části 

 Zjistit přítomnost rizikových faktorů sepse novorozence ve sledovaném vzorku 

respondentů. 

 Zjistit nejčastější původce sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku. 

 Zmapovat dodržování bariérové péče v porodní asistenci zdravotnickým personálem. 

4.3 Výzkumné otázky (dále VO) 

 VO1 - Jaká je incidence sepsí novorozence na novorozeneckých odděleních ve 

vybraných zdravotnických zařízeních? 

 VO2 - Jsou ve výzkumném vzorku respondentů přítomny rizikové faktory pro vznik 

sepse? 

 VO3 - Jaký je nejčastější původce sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku? 

 VO4 - Je bariérová péče v porodní asistenci prováděna v souladu s platnou 

legislativou? 
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4.4 Metodika výzkumu 

Průzkumná část diplomové práce měla za úkol zjistit incidenci sepsí novorozenců ve 

vybraných zdravotnických zařízeních Nemocnic Pardubického kraje, a.s., k čemuž bylo 

využito kvantitativního výzkumného šetření. Dalším nástrojem výzkumu bylo pozorování 

zdravotnického nelékařského personálu. 

Úkolem kvantitativního výzkumu je statisticky popsat typ závislosti mezi proměnnými, 

změřit intenzitu závislosti apod., zahrnuje systematické shromažďování a analýzu 

numerických dat (Kutnohorská, 2009, s. 21-22). 

Pozorování je vědecká technika, v níž se jedná o záměrné, cílevědomé a systematické 

sledování určitých jevů spojené s registrací charakteristických údajů. Vždy je nutné předem 

stanovit co, jak a kdy se bude pozorovat a budou zaznamenávány výsledky. Pozorování by 

mělo být objektivní, spolehlivé a důkladné a rozsah pozorovaného výběru (respondentů) musí 

být dostatečně reprezentativní. V průzkumné části této diplomové práce bylo využito přímé 

pozorování, které provádí sám výzkumník bez dotazování a jakéhokoliv ovlivňování 

pozorovaného objektu. Současně se jednalo o zúčastněné pozorování, kdy se badatel po 

určitou dobu stává součástí zkoumaného prostředí (Kutnohorská, 2009, s. 35-37). 

Ještě před zahájením výzkumu bylo nutno získat povolení k výzkumu v Nemocnicích 

Pardubického kraje a.s. a současně povolení pro užívání názvu nemocnice v této diplomové 

práci. Proto je nutno již na začátku podotknout, že byla získána všechna potřebná oprávnění. 

Výzkum probíhal v Chrudimské a Svitavské nemocnici. V obou zařízeních shodně je možno 

vést porody až od započatého 36. týdne gravidity (36+0). Podle klasifikace novorozenců dle 

gestačního stáří se zde zejména můžeme setkat s donošenými nebo mírně nedonošenými 

novorozenci (Straňák, Janota, 2015, s. 35). 

Ve zdravotnických zařízeních bylo realizováno retrospektivní vyhledávání novorozenců 

s diagnózou sepse od roku 2007 do roku 2017. Dle platné směrnice Nemocnic Pardubického 

kraje a.s. nebylo možno pracovat přímo s informačním systémem a zdravotnickou 

dokumentací pacientů. Všechna potřebná data byla poskytnuta vedoucími pracovníky oddělní 

v anonymizované formě kvůli ochraně osobních údajů pacientů. 

Druhou částí průzkumného šetření bylo pozorování zdravotnického nelékařského personálu 

na novorozeneckém oddělení Svitavské nemocnice. V Chrudimské nemocnici nebylo 

pozorování uskutečněno z důvodu nesouhlasu vedoucích pracovníků oddělení. Prvotně byl 

vytvořen záznamový arch pro hodnocení bariérové péče v porodní asistenci (Příloha F). Byl 



41 

 

sestaven po důkladném prostudování dané problematiky a platné legislativy ČR. 

Nejdůležitějšími dokumenty pro jeho tvorbu byl Věstník MZ ČR ze 29. června 2012 

a Věstník MZ ČR z 9. října 2012. Po dokončení záznamového archu bylo pětkrát uskutečněno 

přímé zúčastněné pozorování na novorozeneckém oddělení během února roku 2018. Počet 

respondentek byl stanoven po domluvě s vedoucím pracovníkem oddělení. Od pondělí do 

pátku byla každý den pozorována jedna novorozenecká sestra v čase od 5:45 do 11:00 hodin. 

Dopolední hodiny jsou na novorozeneckém oddělení typicky nejrušnější. Probíhá ranní vizita, 

při níž jsou často naordinovány různé diagnostické výkony, při nichž je nutno dodržovat 

zásady bariérové péče. 

Ošetřovatelský personál nebyl úmyslně seznámen se smyslem šetření, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků. Respondentky o výzkumníkovi věděly, byly vedoucím pracovníkem 

oddělení seznámeni s jeho přítomností, souhlasily s pozorováním své práce, ale nevěděly jaká 

oblast jejich denní činnosti bude kontrolována. Vždy byla pozorována pouze jedna porodní 

asistentka nebo dětská sestra, jíž byl věnován jeden záznamový protokol. Informace byly do 

záznamového protokolu zaznamenávány v průběhu celého pozorování a to bezprostředně po 

provedených úkonech. 

Záznamový arch se skládá z hodnocení celkem pěti oblastí, které byly vybrány záměrně, 

v závislosti na náplni práce porodní asistentky nebo dětské sestry pracující na 

novorozeneckém oddělení. Jedná se o hygienu rukou, používání rukavic, prevenci poranění 

jehlou a ostrými předměty a respirační hygienu. Každá oblast je rozdělena do několika 

okruhů, které lze hodnotit, jako dodržuje a nedodržuje kritérium. Celkem je v záznamovém 

archu 38 položek. Pokud nebyl daný okruh splněn zcela správně, je zde kolonka pro chyby, 

jež byly zaznamenány ihned po zpozorování. Důležitou součástí archu byla také hlavička na 

jeho počátku obsahující název zdravotnického zařízení a oddělení, kde pozorování probíhalo, 

datum a čas pozorování a číslo záznamového archu. 

4.5 Charakteristika výzkumného vzorku 

Respondenty pro retrospektivní výzkumné šetření byli novorozenci hospitalizovaní ve 

vybraných zdravotnických zařízeních v letech 2007 - 2017 s diagnózou sepse novorozence. 

V Chrudimské nemocnici bylo z celkového počtu 10 811 hospitalizovaných novorozenců 

vybráno pouze 8 respondentů vyhovujících podmínkám měření. Ve Svitavské nemocnici bylo 

v daném období hospitalizováno 7 356 novorozenců, z nichž bylo vybráno 15 respondentů 

s diagnostikovanou časnou sepsí. 
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Respondentkami pro pozorování byly porodní asistentky nebo dětské sestry pracující na 

novorozeneckém oddělení. Celkově v době výzkumu na oddělení pracovalo 10 

novorozeneckých sester. Po souhlasu zdravotnického zařízení bylo u pěti (50 %) z nich 

sledováno dodržování bariérové péče v porodní asistenci. Vzhledem k malému počtu 

respondentek bylo pozorování pojato pouze jako pilotní studie. 

4.6 Zpracování získaných dat 

Pro zpracování dat získaných z kvantitativního výzkumu byl použit tabulkový kalkulátor 

Microsoft Office Excel 2007, textový procesor Microsoft office Word 2007 a analytický 

software Statistica 12. 

Jednotlivé výsledky byly nejprve zhodnoceny pomocí tabulek a grafů vytvořených 

v tabulkovém kalkulátoru Microsoft Office Excel 2007 a v softwaru Statistica 12. Vytvořené 

tabulky a grafy byly popisnou statistikou interpretovány v procesoru pro psaný text Microsoft 

Office Word 2007. 

V tabulkách a grafech jsou výsledky znázorněny pomocí absolutní (ni) a relativní (fi) četnosti.  

Absolutní četnost je dána jako počet výskytu dané kategorie jedné proměnné v datech. 

Relativní četnost udává, jaká část ze všech hodnot připadá na danou kategorii, je vyjadřována 

v procentech (Tahal a kol., 2017, s. 83). 

Dále bylo pro analýzu dat použito průměru, modu a mediánu. Průměr se vypočítá jako součet 

všech hodnot vydělený jejich počtem. Modus je nejpravděpodobnější hodnota měřených 

proměnných. Medián označuje prostřední hodnotu naměřených dat (Procházka, 2015, 23-24). 

Pro vyhodnocení dat z pozorování na novorozeneckém oddělení byl použit taktéž tabulkový 

kalkulátor Microsoft Office Excel 2007. V pracovním listě záznamového archu byla pro 

hodnocení neprodleně po pozorování vytvořena pouze dvě kritéria, ANO - dodržuje kritérium 

a NE - nedodržuje kritérium. Všechny odchylky od správného postupování v bariérové péči 

v porodní asistenci byly zaznamenávány jako chyby. Po výpočtu relativních četností správně 

provedených úkonů respondentkami byly jednotlivé položky záznamového archu hodnoceny 

dle čtyř kritérií v podobě procentuální škály. Tato kritéria byla stanovena dle vlastního 

rozhodnutí a na základě obdobné studie prováděné Šáchovou (2017). Při splnění úkonů na 

100 % byla položka hodnocena jako splňuje kritérium. Pokud byly úkoly splněny v rozmezí 

75-99 %, kritérium bylo spíše splněno. Při správnosti provedených úkolů v rozmezí od 

50-74 %, kritérium bylo spíše nesplněno. V případě, že byly úkoly naplněny v rozmezí od 

0-49 %, kritérium nebylo splněno (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Hodnotící kritéria 

Kritérium Splnění úkonů 

Splňuje kritérium Úkoly splněny správně na 100 % 

Spíše ano Úkoly splněny správně v rozmezí 75-99 % 

Spíše ne Úkoly splněny správně v rozmezí 50-74 % 

Nesplňuje kritérium Úkoly splněny správně v rozmezí 0-49 % 
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5 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ 

5.1 Analýza a interpretace výsledků retrospektivního sběru dat 

v Chrudimské nemocnici 

5.1.1 Incidence sepsí novorozence na novorozeneckém oddělení 

Do výzkumného šetření bylo z celkového počtu 10 811 novorozenců hospitalizovaných 

v Chrudimské nemocnici v letech 2007 - 2017 zařazeno pouze 8 respondentů s diagnózou 

sepse novorozence. Z celkového počtu hospitalizovaných novorozenců se v 5 (0,046 %) 

případech jednalo o časnou novorozeneckou sepsi (manifestující se do 72 hodin od porodu) 

a pouze ve 3 (0,028 %) případech byla diagnostikována pozdní sepse novorozence 

(manifestující se déle než 72 hodin po porodu) s opakovanou hospitalizací (Zdravotnická 

statistika, 2017, s. 202). 

Nejvyšší výskyt časné sepse byl zaznamenán v roce 2009 u 2 (0,191 %) respondentů. V roce 

2008, 2010 a 2013 se časná sepse objevila shodně u 1 (0,090 %, 0,094 % a 0,1 %) 

respondenta. V letech 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2017 nebyl zaznamenán žádný 

výskyt časné formy sepse. Celkem se jednalo o 5 novorozenců (Tabulka 2). 

Obecně se udává, že čím je novorozenec nezralejší, tím je incidence sepse vyšší. Vysvětlení 

tak malého výskytu časné novorozenecké tedy souvisí s faktem, že v Chrudimské nemocnici 

probíhají porody až od 36. týdne gravidity. Jedná se tedy o donošené zralé novorozence nebo 

lehce nezralé novorozence, u nichž je riziko vzniku infekce nižší (Hájek, Čech, Maršál a kol., 

2014, s. 215-216; Straňák, Janota a kol., 2015, s. 466). 

Výskyt pozdní novorozenecké sepse je zaznamenán v Tabulce 3, celkem u tří novorozenců. 

Pozdní novorozenecká sepse byla diagnostikována pouze v roce 2008, 2010 a 2016, a to 

shodně u 1 (0,090 %, 0,094 % a 0,088 %) respondenta. Ve zbylých letech byl výskyt nulový. 

Pozdní sepse novorozence se manifestuje déle než 72 hodin po porodu, často se jedná 

o infekci spojenou se zdravotní péčí. Riziko vzniku sepse zvyšují prováděné invazivní 

procedury, jež mohou znamenat vstupní bránu infekce. Jak již bylo řečeno, v Chrudimské 

nemocnici jsou nejčastěji hospitalizováni donošení novorozenci, u nichž ve většině případů 

nejsou indikovány invazivní procedury, proto je procento výskytu pozdní sepse ve 

výzkumném vzorku také tak nízké (Straňák, Janota a kol., 2015, s. 466, Zdravotnická 

statistika, 2017, s. 202). 
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Tabulka 2 Výskyt časné sepse novorozence v Chrudimské nemocnici v letech 2007 - 2017 

Rok 

Počet 

hospitalizovaných 

novorozenců 

Výskyt časné sepse 

novorozence (ni) 

Výskyt časné sepse 

novorozence 

(fi v %) 

2007 1038 0 0,000 

2008 1117 1 0,090 

2009 1047 2 0,191 

2010 1064 1 0,094 

2011 1000 0 0,000 

2012 1023 0 0,000 

2013 1002 1 0,100 

2014 1132 0 0,000 

2015 1042 0 0,000 

2016 1141 0 0,000 

2017 1105 0 0,000 

∑ 10811 5 
 

Tabulka 3 Výskyt pozdní sepse novorozence v Chrudimské nemocnici v letech 2007 - 2017 

Rok 

Počet 

hospitalizovaných 

novorozenců 

Výskyt pozdní 

sepse 

novorozence 

(ni) 

Výskyt pozdní 

sepse 

novorozence 

(fi v %) 

2007 1038 0 0,000 

2008 1117 1 0,090 

2009 1047 0 0,000 

2010 1064 1 0,094 

2011 1000 0 0,000 

2012 1023 0 0,000 

2013 1002 0 0,000 

2014 1132 0 0,000 

2015 1042 0 0,000 

2016 1141 1 0,088 

2017 1105 0 0,000 

∑ 10811 3 
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5.1.2 Výskyt rizikových fakorů pro vznik sepse novorozence ve výzkumném 

vzorku 

Dle Straňáka, Janoty a kol. (2015, s. 468) jsou nejdůležitějšími rizikovými faktory pro vznik 

novorozenecké sepse nezralost a nízká porodní hmotnost, předčasný odtok vody plodové, 

chorioamiitida (zkalená voda plodová) a mužské pohlaví. Proto byla v této diplomové práci 

sledována četnost výskytu těchto rizikových faktorů u respondentů s novorozeneckou sepsí. 

Nejprve byl sledován rizikový faktor nezralost a nízká porodní hmotnost. Ve všech případech 

sledovaných respondentů se jednalo o zralé donošené novorozence narozené od 38. do 41. 

týdne gravidity. Porodní hmotnost vždy odpovídala danému týdnu gravidity, proto v Tabulce 

4 není rozlišována časná a pozdní novorozenecká sepse, ale je hodnocena porodní hmotnost 

všech novorozenců dohromady. Přítomnost rizikového faktoru nezralost a nízká porodní 

hmotnost nebyla v daném souboru respondentů prokázána. 

Popis souboru všech novorozenců se sepsí z hlediska porodní hmotnosti je zobrazen 

v Tabulce 4. Celkem bylo zkoumáno 8 respondentů, jejichž průměrná porodní hmotnost byla 

3 300 gramů. Střední hodnota (medián) byla 3 335 gramů. Modus, tedy nejčastější porodní 

váha byla 3 370 gramů, a to u 2 respondentů. Minimální porodní hmotnost byla 2 830 gramů 

a maximální hmotnost byla 3 800 gramů. 

Tabulka 4 Popisná statistika zkoumaného vzorku novorozenců se sepsí v Chrudimské nemocnici 

z hlediska porodní hmotnosti 

Proměnná 

Popisné statistiky 

N 

platných 
Průměr Medián Modus 

Četnost 

modu 
Minimum Maximum 

Porodní 

hmotnost 
8 3300,0 3335,0 3370,0 2 2830,0 3800,0 

Dalším rizikovým faktorem pro vznik novorozenecké sepse je zkalená voda plodová. 

V pozorovaném vzorku byl tento faktor zaznamenán pouze u 1 (12,5 %) respondenta 

z celkově 8 (87,5 %) postižených. 

Také předčasný odtok VP zvyšuje riziko vzniku sepse. Ve sledovaném výzkumném vzorku 

byl PROM prokázán pouze u 1 novorozence. 

Vzhledem k nedostatku dat týkajících se pohlaví za sledované období nebyla hodnocena 

závislost mezi vznikem novorozenecké sepse a pohlavím. V roce 2008 byla časnou sepsí 

postižena jedna dívka. V roce 2009 byla časná sepse zaznamenána u jedné dívky a jednoho 
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chlapce. V roce 2010 byla časná sepse diagnostikována pouze u jednoho chlapce. V roce 2013 

bylo postiženo jedno děvče. Celkem se tedy jednalo o 2 (40 %) chlapce a tři (60 %) dívky za 

sledované období (Obrázek 1). Pozdní novorozenecká sepse se vyskytla u 1 (33 %) děvčete 

v roce 2010 a 2 (67 %) chlapců v roce 2016 (Obrázek 2). Limitem výzkumu je v tomto 

případě velmi malý počet novorozenců postižených časnou a pozdní sepsí a nedostatek dat. 

Z tohoto výzkumného vzorku není možno usuzovat závěry týkající se celé populace. 

 

Obrázek 1 Výskyt časných sepsí u chlapů a dívek v Chrudimské nemocnici v letech 2007 - 2017 

 

Obrázek 2 Výskyt pozdních sepsí u chlapců a dívek v letech 2007 - 2017 
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5.1.3 Etiologické agens sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku 

Dalším úkolem diplomové práce bylo zjistit původce septických stavů. Vzhledem k tomu, že 

novorozenec často není kolonizován pouze jedním infekčním agens, není jednoduché 

původce sepse identifikovat. Ve výzkumném vzorku se u jednoho novorozence 

mikrobiologicky prokázal minimálně jeden a nejvíce čtyři kolonizující patogeny, ne každý 

z nich byl ale přímo původcem sepse. 

Staphylococcus sp. a Streptococcus agalactiae skupiny B se u novorozenců s časnou sepsí 

vyskytovali nejčastěji, u 2 respondentů. Další mikroorganismy - Acinetobacter sp., E. coli, 

Gramnegativní tyčinky, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae a Staphylococcus 

aureus - se vyskytovaly vždy jen u jednoho respondenta. Respondenti s pozdní sepsí byli 

kolonizováni patogeny Enterobacter cloacae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae 

a Staphylococcus aureus Staphylococcus sp. - koaguláza negativní (Obrázek 3). 

Původce sepse byl zjištěn u všech 8 (100 %) novorozenců. Nejčastějším původcem časné 

sepse byl Streptococcus agalactiae skupiny B, prokázaný u 2 (25 %) novorozenců. Původci 

časné sepse E. Coli, Klebsiella pneumoniae a Staphylococcus aureus byly prokázány shodně 

u 1 (12,5 %) respondenta. Pozdní sepse novorozence postihla 3 respondenty. Etiologickým 

agens byli Klebsiella pneumoniae, Enterobacter coloacae a koaguláza negativní 

Staphylococcus sp. s absolutní četností 1 (12,5 %) (Obrázek 4). 
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Obrázek 3 Zastoupení infekčních agens u novorozenců s časnou a pozdní sepsí v Chrudimské nemocnici 

v letech 2007 - 2017 

 

Obrázek 4 Původci časné a pozdní sepse novorozence v Chrudimské nemocnici v letech 2007 - 2017 
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5.2 Analýza a interpretace výsledků retrospektivního sběru dat ve 

Svitavské nemocnici 

5.2.1 Incidence sepsí novorozence na novorozeneckém oddělení 

Do výzkumného šetření bylo z celkového počtu 7 356 (100 %) hospitalizovaných 

novorozenců ve Svitavské nemocnici v letech 2007 - 2017 zařazeno 15 (0,204 %) 

respondentů s diagnózou časná novorozenecká sepse. 

Nejvyšší výskyt časné novorozenecké sepse byl zachycen v roce 2017, kdy se jednalo 

o 5 (0,707 %) respondentů. Druhý nejvyšší výskyt byl v roce 2016, a to u 3 (0,401 %) 

respondentů. V roce 2011 byla časná sepse diagnostikována u 2 (0,328 %) respondentů. 

V letech 2008, 2010, 2013, 2014 a 2015 byla časná sepse zjištěna shodně u 1 (0,153 %, 

0,153 %, 0,148 %, 0,129 % a 0,137 %) respondenta. Ve zbylých letech 2007, 2009 a 2012 byl 

zaznamenán nulový výskyt časné formy sepse (Tabulka 5). 

Pozdní novorozenecká sepse se ve Svitavské porodnici dle poskytnutých dat nevyskytla za 

sledované období 2007 - 2017 ani jedinkrát. 

Tabulka 5 Výskyt časné sepse novorozence ve Svitavské nemocnici v letech 2007 - 2017 

Rok 

Počet 

hospitalizovaných 

novorozenců 

Výskyt pozdní 

sepse novorozence (ni) 

Výskyt pozdní 

sepse novorozence 

(fi v %) 

2007 642 0 0,000 

2008 655 1 0,153 

2009 609 0 0,000 

2010 653 1 0,153 

2011 610 2 0,328 

2012 552 0 0,000 

2013 676 1 0,148 

2014 773 1 0,129 

2015 731 1 0,137 

2016 748 3 0,401 

2017 707 5 0,707 

∑ 7356 15 
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5.2.2 Výskyt rizikových fakorů pro vznik sepse novorozence ve výzkumném 

vzorku 

Soubor respondentů ve Svitavské nemocnici tvořili pouze zralí, donošení novorozenci 

narození od 37. do 41. týdne gravidity. 

U 11 (73,33 %) respondentů odpovídala porodní hmotnost gestačnímu stáří. Ve 2 (13,33 %) 

případech se jednalo o hypertrofické novorozence ženského pohlaví. A u 2 (13,33 %) 

respondentů (chlapců) byla diagnostikována hypotrofie, což je jeden z rizikových faktorů pro 

vznik sepse (Tabulka 6). 

Tabulka 6 Klasifikace novorozenců podle vztahu porodní hmotnosti ke gestačnímu stáří 

Klasifikace novorozence Absolutní četnost (ni) Relativní četnost (fi v %) 

Eutrofický 11 73,33 

Hypertrofický 2 13,33 

Hypotrofický 2 13,33 

∑ 15 100 

Popis souboru respondentů s časnou sepsí z hlediska porodní hmotnosti je zobrazen 

v Tabulce 7. Celkem bylo sledováno 15 respondentů, jejichž průměrná porodní hmotnost byla 

3 458,7 gramů. Medián (střední hodnota hmotností) byl 3 550 gramů. Modus (nejčetnější 

hodnota) odpovídá mediánu, tedy 3 550 gramů a ve sledovaném vzorku se stejná hmotnost 

objevila celkem třikrát. Nejnižší porodní hmotnost byla 2 040 gramů a novorozenec s nejvyšší 

porodní hmotností vážil 4 350 gramů. 

Tabulka 7 Popisná statistika zkoumaného vzorku novorozenců s časnou sepsí ve Svitavské nemocnici 

z hlediska porodní hmotnosti 

Proměnná 

Popisné statistiky 

N 

platných 
 

Průměr 
 

Medián 
 

Modus 
 

Četnost 

modu 
 

Minimum 
 

Maximum  
 

Porodní 

hmotnost 
 

15 3458,7 3550,0 3550,0 3 2040,0 4350,0 
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Zkalená voda plodová je dalším rizikovým faktorem pro vznik sepse. Zejména, pokud dojde 

u novorozence k její aspiraci během porodu. Ve výzkumném vzorku 15 (100 %) respondentů 

byla zkalená voda plodová při porodu pozorována v 7 (47 %) případech a u 8 (53 %) 

novorozenců byla voda plodová čirá (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5 Výskyt zkalené vody plodové u novorozenců se sepsí ve Svitavské nemocnici 

Dalším hodnoceným faktorem zvyšující riziko vzniku septického stavu je předčasný odtok 

VP, který toto riziko zvyšuje 2- 12 krát (Straňák, Janota a kol., 2015, s. 468). Ve výzkumném 

vzorku se předčasně odteklá VP vyskytovala u 5 (33,33 %) novorozenců s potvrzenou časnou 

sepsí (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 Výskyt předčasně odteklé VP u novorozenců se sepsí ve Svitavské nemocnici 
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Dle literatury se sepse novorozence vyskytuje častěji u mužského pohlaví, než u ženského 

(Straňák, Janota a kol., 2015, s. 468). Toto tvrzení je předpokladem pro následující šetření. 

V letech 2008 a 2010 byla sepse diagnostikována vždy u 1 (0,307 % a 0,291 %) chlapce. 

V letech 2013, 2014 a 2015 se naopak časná sepse vyskytovala pokaždé u 1 (0,3 %, 0,272 % 

a 0,292 %) dívky. V roce 2011 se časná sepse vyskytla u 1 (0,330 %) děvčete a u 1 (0,326 %) 

chlapce. Roku 2016 se časná sepse vyskytla u 1 (0,275 %) dívky a 2 (0,519 %) chlapců. 

V roce 2017 byl pozorován největší výskyt časné novorozenecké sepse, ženské pohlaví bylo 

postiženo 3x (0,938 %) a mužské pohlaví 2x (0,517 %) (Tabulka 8, Tabulka 9). 

Za sledované období od roku 2007 do roku 2017 bylo z 3 604 hospitalizovaných respondentů 

ženského pohlaví postiženo časnou novorozeneckou sepsí celkem 8 (0,222 %) respondentů. 

Celkový počet hospitalizovaných novorozenců mužského pohlaví byl 3752, z nichž 

7 (0,187 %) respondentů trpělo časnou sepsí. Jedná se o velmi malý počet respondentů, proto 

není možno usuzovat z něj pro celou populaci. 

Tabulka 8 Výskyt časné sepse novorozence ve Svitavské nemocnici u ženského pohlaví v letech 2007 - 2017 

Rok 

Počet 

hospitalizovaných 

děvčat 

Výskyt časné sepse 

novorozence (ni) 

Výskyt časné sepse 

novorozence (fi v %) 

2007 339 0 0 

2008 329 0 0 

2009 309 0 0 

2010 309 0 0 

2011 303 1 0,330 

2012 289 0 0 

2013 333 1 0,300 

2014 367 1 0,272 

2015 343 1 0,292 

2016 363 1 0,275 

2017 320 3 0,938 

∑ 3604 8 
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Tabulka 9 Výskyt časné sepse novorozence ve Svitavské nemocnici u mužského pohlaví v letech 2007 - 

2017 

Rok 

Počet 

hospitalizovaných 

chlapců 

Výskyt časné sepse 

novorozence (ni) 

Výskyt časné sepse 

novorozence (fi v %) 

2007 303 0 0 

2008 326 1 0,307 

2009 300 0 0 

2010 344 1 0,291 

2011 307 1 0,326 

2012 263 0 0 

2013 343 0 0 

2014 406 0 0 

2015 388 0 0 

2016 385 2 0,519 

2017 387 2 0,517 

∑ 3752 7 
 

5.2.3 Etiologické agens sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku 

Dalším úkolem bylo zjistit etiologické agens u novorozenců postižených časnou sepsí. 

Někteří ze sledovaných respondentů byli kolonizováni několika mikroorganismy současně. 

Nejméně se u jednoho novorozence vyskytl jeden mikroorganismus a nejvíce se jich objevilo 

sedm. Nejčastěji byli novorozenci kolonizováni Staphylococcus epidermidis, a to v 10 

případech. Druhým nejčastějším patogenem kolonizujícím tělo novorozence byl 

Staphylococcus aureus s absolutní četností 6. U 5 respondentů byl prokázán Enterococcus 

faecalis. Mikroorganismus E. coli se vyskytl u 4 respondentů. Streptococcus pneumoniae 

a Staphylococcus warneri se shodně vyskytovali vždy u 3 respondentů. Streptococcus 

agalactiae skupiny B byl přítomen na těle 2 novorozenců. Ostatní mikroorganismy jako 

Streptococcus vestibularis, Streptrococcus salivarius, Staphylococcus capitis, Micrococcus 

luteus, Haemophilus parahaemolyticus, Gramnegativní tyčky a Enterococcus cloacaese 

vyskytovaly s nejmenší četností, pouze u 1 respondenta (Obrázek 7). 

Původce onemocnění byl zjištěn u 14 (93,33 %) respondentů. Pouze u jednoho (6,67 %) 

z respondentů nebyl původce časné sepse zjištěn kvůli akutnímu převozu novorozence na 

specializované pracoviště. Nejčastěji byla časná sepse způsobena mikroorganismem 

Staphylococcus epidermidis, a to u 5 (33,33 %) respondentů. Původci Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae skupiny B se ve výzkumném vzorku 
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respondentů vyskytovali shodně u 2 (13,33 %) respondentů. E. coli, Staphylococcus capitis 

a Staphylococcus warneri byli za etiologické agens potvrzeni vždy u 1 (6,67 %) respondenta 

(Obrázek 8). 

 

Obrázek 7 Zastoupení infekčních agens u novorozenců s časnou sepsí ve Svitavské nemocnici v letech 

2007 - 2017 

 

Obrázek 8 Původci časné sepse novorozence ve Svitavské nemocnici v letech 2007 - 2017 
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5.3 Analýza a interpretace výsledků pozorování ve Svitavské nemocnici 

Pro zvýšení přehlednosti analýzy výsledků pozorování byl záznamový arch zpracován 

schematicky pomocí procentuální škály. Kritéria byla barevně odlišena. Zelenou barvou byly 

označeny úkoly splněné správně na 100 %, žlutou barvou úkoly splněné správně na 75-99 %, 

modrou barvou úkoly splněné správně v rozmezí 50-74 % a červenou barvou byly označeny 

úkoly splněné správně pouze v rozmezí 0-49 % (Tabulka 10). 

Tabulka 10 Hodnotící kritéria - barevné rozlišení 

Kritérium Splnění úkonů 

Splňuje kritérium Úkoly splněny správně na 100 % 

Spíše ano Úkoly splněny správně v rozmezí 75-99 % 

Spíše ne Úkoly splněny správně v rozmezí 50-74 % 

Nesplňuje kritérium Úkoly splněny správně v rozmezí 0-49 % 

5.3.1 Oblast A - HYGIENA RUKOU 

Oblast A sledovala hygienu rukou prováděnou nelékařskými zdravotnickými pracovníky na 

novorozeneckém oddělení. Měla několik dílčích částí, ve kterých bylo hodnoceno nošení 

šperků na rukou a úprava nehtů, hygienické mytí rukou (její indikace a postup) a hygienická 

dezinfekce rukou (její indikace a postup). Celkem bylo v této části připraveno 29 položek 

k zhodnocení  Jednalo se o nejrozsáhlejší část pozorování, samozřejmě i vzhledem k velké 

důležitosti a aktuálnosti daného tématu. Nakonec nebyly dvě položky hodnoceny z důvodu 

nemožnosti pozorování. Jednalo se o hygienické mytí rukou po použití toalety, kdy nebylo 

možné sledované pracovníky v této chvíli pozorovat. Dále nebyla hodnocena položka mytí 

rukou po kouření, protože žádná z respondentek nebyla kuřačkou. Ostatních 27 položek bylo 

zhodnoceno u všech respondentek. 

Celkově bylo z oblasti hygieny rukou dodrženo na 100 % 14 kritérií. V pěti položkách byl 

výsledek hodnocen jako spíše splňuje kritérium s úspěšností 80 %. Tři položky byly 

vyhodnoceny jako spíše ne, kritérium bylo splněno na 60 % správně. Nesplnění kritéria bylo 

pozorováno v 5 případech, 4x bylo kritérium splněno na 40 % a jednou na pouhých 20 % 

(Tabulka 11). 

Všechny respondentky měly během pozorování přirozené, čisté a upravené nehty, čímž se 

zabývaly první 3 položky pozorování. Výsledek byl, že splňují kritérium na 100 %. Čtvrtá 

položka byla rozdělena do 5 částí a sledovala, zda je hygienické mytí rukou prováděno 
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v indikovaných případech. Všechny respondentky provedly mytí rukou při viditelném 

znečištění, ve 100 % případů, kritérium bylo splněno. Mytí rukou při příchodu na oddělení 

bylo správně provedeno v 60 % případů, tedy kritérium spíše nebylo splněno. Jedna 

respondentka ho neprovedla vůbec a jedna provedla pouze hygienickou dezinfekci rukou. Dvě 

indikace (po použití toalety a pokouření) nebyly hodnoceny z důvodu nemožnosti jejich 

pozorování. Hygienické mytí rukou před jídlem a po jídle bylo vykonáno v 60 % případů 

a kritérium bylo zhodnoceno jako spíše ne. Chybou bylo, že mytí rukou nebylo provedeno 

vůbec, nebo bylo uskutečněno pouze před jídlem a ne po něm (Tabulka 11). 

Další otázkou bylo, zdaje prováděna hygienická dezinfekce rukou ve všech indikovaných 

případech. Splněná kritéria na 100 % byla 4, a to HDR prováděná před a po kontaktu 

s pacientem, před započetím aseptických činností a po expozici biologickým materiálem, 

sliznicemi, porušenou pokožkou nebo obvazy. Dvě kritéria byla hodnocena spíše ano (úkoly 

splněny správně v rozmezí 75-99 %). Jednalo se o vykonání HDR před přípravou jídla 

a v případě ošetřování kontaminované části těla a následném přechodu na jinou část těla 

v průběhu péče o jednoho pacienta. Pozorovanou chybou respondentek bylo, že 

nedezinfikovaly ruce před přípravou dokrmu a po přebalení novorozence. Nejhůře byly 

hodnoceny oblasti HDR po kontaktu s okolím pacienta, po sejmutí rukavic a před manipulací 

s léky, kritéria nebyla splněna (úkoly splněny správně v rozmezí od 0-49 %) (Tabulka 11). 

Následně bylo pozorováno, zda respondentky dodržují správný postup pro mytí rukou dle 

platné normy ČSN EN 1499. Z celkových 7 dílčích kritérií bylo na 100 % splněno kritérium 

ve 4 případech. Po umytí rukou si 80 % respondentek ruce osušilo jednorázovým ručníkem, 

hodnocení je tedy spíše ano. Chybně byly ruce ponechány bez osušení. Kritérium, zda byly 

provedeny všechny technické kroky při hygienickém mytí rukou, nebylo splněno, protože 

byly vynechány některé důležité kroky. Nejhorší výsledky byly shledány u položky, jestli 

respondentka zavřela vodovodní baterii jednorázovým ručníkem. Toto kritérium nebylo 

splněno (Tabulka 11). 

Poslední soubor kritérií hodnotil správný postup při HDR dle platné normy ČSN EN 1500. 

Bezchybně byly vyhodnoceny 2 položky. Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny všechny 

předepsané kroky HDR, bylo toto kritérium hodnoceno spíše ano. Doporučená doba vtírání 

dezinfekčního prostředku byla dodržena v 60 % pozorování, spadá tedy do kategorie spíše 

nesplňuje kritérium. Po zaschnutí dezinfekčního přípravku ve většině případů nebyly ruce 
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opláchnuty ani osušeny, kritérium bylo spíše splněno. Chybou bylo započetí manipulace 

s novorozencem ještě před úplným zaschnutím dezinfekce (Tabulka 11). 

Tabulka 11 Vyhodnocení Oblasti A - Hygiena rukou 

Oblast A - HYGIENA RUKOU 

Číslo 

otázky 
Sledované kritérium 

Splňuje 

kritérium 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Nesplňuje 

kritérium 
Chyby 

A1 
Nemá na rukou žádné 

šperky? 
100 %    

 

A2 
Má upravené, krátké 

a čisté nehty? 
100 %    

 

A3 
Nemá nalakované či 

gelové nehty? 
100 %    

 

A4 Provádí hygienické mytí rukou ve všech indikovaných případech? 

Indikace 

pro 

hygienické 

mytí 

rukou 

a) Při příchodu na 

oddělení. 
  60 %  

Mytí rukou 

neprovedeno 

při příchodu 

na oddělení. 

Provedena 

pouze HDR. 

b) Při viditelném 

znečištění. 
100 %    

 

c) Po použití 

toalety. 
/ / / / 

Nehodnoceno 

d) Po kouření. / / / / Nehodnoceno 

e) Před jídlem a 

po jídle. 
  60 %  

Mytí rukou 

neprovedeno 

před jídlem 

ani po jídle. 

Mytí rukou 

provedeno 

pouze před 

jídlem. 

A5 Provádí hygienickou dezinfekci rukou ve všech indikovaných případech? 

Indikace 

HDR 

a) Před kontaktem 

s pacientem. 
100 %    

 

b) Po kontaktu 

s pacientem. 
100 %    

 

c) Před započetím 

činností 

vyžadujících 

asepsi. 

100 %    

 

d) Po expozici 

tělesnými 

tekutinami, 

exkrety, 

sliznicemi, 

100 %    
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porušenou 

pokožkou nebo 

obvazy. 

e) Po kontaktu s 

okolím 

pacienta. 

   40 % 

HDR 

neprovedena 

bezprostředně 

po kontaktu s 

okolím 

pacienta. 

f) Po sejmutí 

sterilních i 

nesterilních 

rukavic. 

   40 % 

HDR 

neprovedena 

po sejmutí 

rukavic. 

g) Před 

manipulací s 

léky. 

   40 % 

HDR 

neprovedena 

při přípravě 

infuzních 

roztoků. 

h) Před přípravou 

jídla. 
 80 %   

HDR 

neprovedena 

před 

přípravou 

dokrmu. 

i) V případě 

ošetřování 

kontaminované 

části těla a 

následném 

přechodu na 

jinou část těla 

v průběhu péče 

o jednoho 

pacienta. 

 80 %   

HDR 

neprovedena 

po 

přebalování. 

A6 Dodržuje správný postup pro mytí rukou dle platné normy ČSN EN 1499? 

Postup 

pro 

hygienické 

mytí 

rukou 

a) Aplikuje mýdlo 

na navlhčené 

ruce? 

100 %     

b) Napění mýdlo 

s malým 

množstvím 

vody? 

100 %     

c) Provádí 

všechny 

technické 

kroky MMR? 

   40 % 

Byly 

vynechávány 

některé kroky 

hygienického 

mytí rukou. 

d) Trvá doba 

samotného 

mytí rukou 

nejméně 30 

100 %     
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sekund? 

e) Oplachuje ruce 

pod tekoucí 

vodou? 

100 %     

f) Osuší ruce 

ručníkem na 

jedno použití? 

 80 %   

Po umytí 

nebyly ruce 

osušeny 

vůbec. 

g) Zavře 

vodovodní 

baterii 

jednorázovým 

ručníkem? 

   20 % 

Vodovodní 

baterie byla 

zavřena holou 

rukou. 

A7 Dodržuje správný postup pro HDR dle platné normy ČSN EN 1500? 

Postup 

HDR 

a) Aplikuje a vtírá 

cca 3 ml 

alkoholového 

dezinfekčního 

přípravku do 

suchých 

rukou? 

100 %     

b) Je doba vtírání 

alkoholového 

dezinfekčního 

přípravku 

minimálně 20 

sekund? 

  60 %  

Doba vtírání 

dezinfekčního 

prostředku 

byla kratší 

než 20 

sekund. 

c) Jsou prováděny 

všechny 

technické 

kroky HDR? 

 80 %   

Byly 

vynechány 

některé kroky 

HDR. 

d) Jsou ruce po 

celou dobu 

vtírání 

alkoholového 

dezinfekčního 

prostředku 

dostatečně 

vlhké? 

100 %     

e) Nebyly ruce po 

zaschnutí 

dezinfekčního 

přípravku 

opláchnuty ani 

otřeny? 

 80 %   

Dezinfekce 

nebyla 

oplachována 

ani otírána, 

ale 

manipulace 

s pacientem 

byla započata 

před jejím 

zaschnutím. 
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5.3.2 Oblast B - POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC 

Oblast B sledovala používání rukavic. Celkem pozorování zahrnovalo 4 kritéria k hodnocení. 

Součástí pozorování bylo, zda jsou rukavice používány v indikovaných případech, zda nejsou 

používány zbytečně při manipulaci s nekontaminovanými předměty, zda jsou používány 

individuálně pouze pro jednoho pacienta a zda je prováděn přesně stanovený postup pro jejich 

sundávání. 

Kritérium zaměřené na používání rukavic v indikovaných případech bylo splněno na 80 %, 

tedy spíše ano. Žádná z respondentek nepoužívala rukavice při manipulaci s čistými, 

nekontaminovanými předměty, položka tedy splňovala kritérium na 100 %, protože nadměrné 

používání ochranných rukavic je nežádoucí. Všechny respondentky používaly v péči 

o každého pacienta vždy nový pár rukavic, třetí kritérium splňovaly na 100 %. V poslední 

položce dané oblasti byl sledován správný postup sundávání rukavic. Toto kritérium bylo 

splněno v 60 %, tedy spíše nesplňuje kritérium. Dvě respondentky špatně prováděly sundání 

rukavice holou rukou za potenciálně kontaminovanou část. V tomto případě by mohlo dojít 

lehce k přenosu mikroorganismů (Tabulka 12). 

Tabulka 12 Vyhodnocení oblasti B - Používání rukavic 

Oblast B - POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC 

Číslo 

otázky 
Sledované kritérium 

Splňuje 

kritérium 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Nesplňuje 

kritérium 
Chyby 

B1 
Používá rukavice 

v indikovaných 

případech? 

 80 %   

Nepoužívá 

rukavice při 

odběru 

z patičky. 

B2 

Nepoužívá rukavice 

při manipulaci 

s čistými, 

nekontaminovanými 

předměty? 

100 %     

B3 
Používá jeden pár 

rukavic vždy pouze 

pro jednoho pacienta? 

100 %     

B4 
Provádí správný 

postup sundávání 

rukavic? 

  60 %  

Druhou 

rukavici 

uchopuje 

holou rukou 

za 

potenciálně 

kontaminova

nou část. 
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5.3.3 Oblast C - PREVENCE PORANĚNÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY 

V oblasti C byla pomocí dvou kritérií hodnocena prevence poranění ostrými předměty. 

Všechny respondentky na 100 % splňovaly dané kritérium. Nikdy nenasazovaly kryt zpět na 

použitou jehlu. Vždy, když docházelo na manipulaci s ostrým předmětem, byl ihned bez 

prodlevy odložen do kontejneru určeného na infekční odpad. Tento kontejner byl vždy 

přítomen při vizitě pacientů, zároveň byl stále umístěn u ošetřovacích ploch, aby byl po 

výkonech co nejsnáze dosažitelný. Nakládání s ostrými předměty si respondentky velmi 

zodpovědně kontrolovaly (Tabulka 13). 

Tabulka 13 Vyhodnocení oblasti C - Prevence poranění ostrými předměty 

Oblast C - PREVENCE PORANĚNÍ OSTRÝMI PŘEDMĚTY 

Číslo 

otázky 
Sledované kritérium 

Splňuje 

kritérium 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Nesplňuje 

kritérium 
Chyby 

C1 
Nikdy nenasazuje 

kryt zpět na použitou 

jehlu? 
100 %     

C2 

Odkládá použité jehly 

a ostré předměty 

ihned do kontejneru 

určeného na infekční 

odpad? 

100 %     

5.3.4 Oblast D - RESPIRAČNÍ HYGIENA PŘI KAŠLI A KÝCHNUTÍ 

Poslední součástí pozorování byla oblast D zaměřená na respirační hygienu při kašli 

a kýchnutí k prevenci přenosu potenciálně infekčního aerosolu z personálu na pacienta nebo 

mezi personálem navzájem. Oblast D čítala celkem tři kritéria, přičemž ani jedno z nich 

nebylo splněno na 100 %. V prvním případě bylo hodnoceno, zda si respondentka při kašli či 

kýchání zakrývá ústa jednorázovým kapesníkem, nebo zda nosí ústenku. V 80 % případů 

respondentky při kýchnutí či zakašlání použily k zakrytí úst a nosu jednorázový kapesník 

a poté ho ihned zlikvidovaly. Obě tyto položky byly dle procentuální škály zhodnoceny jako 

spíše splňují kritérium. Chybou bylo, že jedna respondentka si ústa zakrývala pouze rukou. 

A jedna respondentka vložila jednorázový kapesník po jeho použití do kapsy pracovního 

oděvu. Naposledy bylo pozorováno, zda respondentky po kašli či kýchnutí provádí 

hygienickou dezinfekci rukou. Toto kritérium bylo splněno na 80 %, tedy spíše ano. Pouze 

jedna respondentka neprovedla HDR ihned po zakašlání (Tabulka 14). 
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Tabulka 14 Vyhodnocení oblasti D - Respirační hygiena při kašli a kýchnutí 

Oblast D - RESPIRAČNÍ HYGIENA 

Číslo 

otázky 
Sledované kritérium 

Splňuje 

kritérium 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Nesplňuje 

kritérium 
Chyby 

D1 

Zakrývá si ústa a nos 

při kašli a kýchání 

jednorázovým 

kapesníkem nebo 

ústenkou? 

 80 %   

Ústa a nos 

zakrývá 

pouze rukou. 

D2 
Likviduje použité 

ochranné prostředky 

ihned po použití? 

 80 %   

Kapesník 

vložila do 

kapsy. 

D3 
Provádí po kašli či 

kýchnutí HDR?  80 %    

5.4 Shrnutí výsledů pozorování 

Záznamový arch čítá celkem 38 (100 %) položek k hodnocení, z nichž 2 (5 %) nebyly 

klasifikovány vůbec z důvodu nemožnosti jejich pozorování. Konečně bylo tedy zhodnoceno 

pouze 36 (94, 7%) položek. 

Jako splňuje kritérium, kdy byly úkoly splněny na 100 %, bylo hodnoceno 18 (47 %) kritérií. 

Hodnocení spíše ano bylo zaznamenáno v 9 (24 %) položkách. Jako spíše nevyhovující byly 

označeny 4 (11 %) položky. Kritérium nebylo splněno u 5 (13 %) položek (Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Shrnutí výsledků pozorování 
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6 DISKUSE 

V této části diplomové práce budou shrnuty výsledky retrospektivního šetření a přímého 

zúčastněného pozorování, na jejichž základě budou zodpovězeny výzkumné otázky stanovené 

v úvodu výzkumné části práce. 

Sepse znamená závažnou nežádoucí komplikaci zdravotního stavu novorozence. Septický 

stav je závažným zásahem i do těla dospělého člověka. U novorozence je léčba mnohem těžší, 

následky mohou být nezvratné a v nejhorším případě tento stav vede k orgánovému selhání 

a smrti. 

Sepse novorozence se rozlišuje na časnou a pozdní. Časná novorozenecká sepse se 

manifestuje do 3. dne po porodu a pozdní forma se vyskytuje až po 3. dnu od porodu. Pokud 

je etiologické agens do organismu novorozence zavlečeno v přímé souvislosti s pobytem 

v nemocničním prostředí, je pozdní sepse novorozence diagnostikována jako infekce spojená 

se zdravotní péčí (Rozsypal, 2015, s. 489; Šrámová, 2013, s.12). 

Novorozenci se řadí mezi rizikovou skupinu pacientů pro vznik sepse vzhledem k jejich 

nezralému a nezkušenému imunitnímu systému i nedostatečné ochranné funkci nezralé kůže 

a sliznic. Riziko zavlečení etiologického agens do organismu výrazně zvyšují invazivní 

procedury prováděné zejména u rizikových novorozenců například při nedonošenosti a nízké 

porodní hmotnosti (Straňák, Janota a kol., 2015, s. 467). 

Hlavním důvodem zvolení daného tématu byla jeho aktuálnost. I přes všechnu snahu 

zdravotnického personálu, Ministerstva zdravotnictví ČR nebo WHO se sepse novorozence 

stále vyskytuje. Existuje mnoho různých opatření jako prevence vzniku tohoto onemocnění. 

Je nutno na tuto problematiku nezapomínat, dále jí prohlubovat a hledat nové způsoby, jak 

ještě snížit procento výskytu sepse zejména kvůli jejím fatálním následkům. 

Na základě studia literatury byly stanoveny výzkumné cíle a následně výzkumné otázky pro 

diplomovou práci. Jedná se o 4 výzkumné otázky v následujícím znění. Jaká je incidence 

sepsí novorozence na novorozeneckých odděleních ve vybraných zdravotnických zařízeních? 

Jsou ve výzkumném vzorku respondentů přítomny rizikové faktory pro vznik sepse? Jaký je 

nejčastější původce sepsí novorozenců ve výzkumném vzorku? Je bariérová péče v porodní 

asistenci prováděna v souladu s platnou legislativou? 

Pro nalezení odpovědi na první 3 výzkumné otázky bylo provedeno retrospektivní výzkumné 

šetření. Soubor respondentů v tomto případě tvořili hospitalizovaní novorozenci na 
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novorozeneckých odděleních v Chrudimské a Svitavské nemocnici. Nástrojem pro 

zhodnocení 4. výzkumné otázky bylo přímé zúčastněné pozorování novorozeneckých sester 

pracujících na novorozeneckém oddělení ve Svitavské nemocnici. 

6.1 Vyhodnocení I. výzkumné otázky: Jaká je incidence sepsí novorozence 

na novorozeneckých odděleních ve vybraných zdravotnických 

zařízeních? 

Pro zjištění incidence časných a pozdních sepsí novorozence bylo zvoleno retrospektivní 

výzkumné šetření ve vybraných zdravotnických zařízeních. Bylo sledováno období od roku 

2007 - 2017. 

Z celkového počtu 10 811 (100 %) novorozenců hospitalizovaných v Chrudimské nemocnici 

v letech 2007 - 2017 bylo zařazeno pouze 8 (0,074 %) respondentů. O časnou sepsi 

novorozence se jednalo v 5 (0,046 %) případech. Pozdní novorozenecká sepse byla zjištěna 

u 3 (0,028 %) respondentů. Caserta (2015) udává incidenci sepse novorozence v Anglii od 

0,05 % do 0,8 % postižených, neodlišuje výskyt časné a pozdní formy. Celkový výskyt sepse 

novorozence bez ohledu na její formu v Chrudimské nemocnici se tedy blíží horní hranici, jíž 

Caserta (2015) udává. 

Dále byl sledován výskyt časné sepse novorozence v Chrudimské nemocnici jednotlivých 

letech. V roce 2007, 2011, 2014, 2015, 2016 a 2017 nebyl postižen časnou formou sepse 

žádný hospitalizovaný novorozenec. V roce 2009 byl zaznamenán nejvyšší výskyt časné 

sepse, a to u 2 (0,191 %) respondentů. V roce 2008, 2010 a 2013 se časná sepse objevila vždy 

u 1 (0,090 %, 0,094 % a 0,1%) respondenta. 

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR byla incidence časné sepse 

u novorozenců narozených v ČR s porodní hmotností více než 2 500 gramů v roce 2008 

0,27 %, v roce 2009 0,33 %, v roce 2010 odpovídala incidence 0,3 % a v roce 2013 bylo 

postiženo 0,26 % novorozenců. Ve všech letech byla tedy incidence časné formy sepse 

novorozence ve zkoumaném vzorku hospitalizovaných novorozenců nižší než v celé ČR  

(Rodička a novorozenec, 2008, s. 117; Rodička a novorozenec, 2009, s.119; Rodička 

a novorozenec, 2010, s. 119; Rodička a novorozenec, 2013, s. 132). 

Pozdní novorozenecké sepse byla v roce 2008 diagnostikována u 1 (0,090 %) respondenta. 

Stejně tak byl postižen 1 (0,094 %, 0,088 %) novorozenec v letech 2010 a 2016. 



66 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR udává incidenci pozdní formy sepse pro 

všechny narozené novorozence s porodní váhou nad 2 500 gramů na území ČR v letech 2008 

a 2010 shodně 0,06 %. Pro rok 2016 data nebyla dostupná. V Chrudimské nemocnici byla 

tedy incidence pozdní novorozenecké sepse vyšší. Užití relativní četnosti výskytu pozdní 

sepse novorozence může být v tomto případě zavádějící. 

Zahraniční výzkum s názvem Incidence, Clinical Characteristics and Risk Factors for Adverse 

Outcome in Neonates With Late-onset Sepsis (Tsai a kol., 2014) sledoval 5 010 novorozenců 

a výskyt pozdní novorozenecké sepse u dětí s porodní váhou nad 2 000 gramů 7,5 %. Oproti 

tomuto výzkumu byla incidence ve výzkumném vzorku respondentů mnohem nižší. 

Do výzkumného šetření ve Svitavské nemocnici bylo ze 7 356 (100 %) hospitalizovaných 

novorozenců v letech 2007 - 2017 zařazeno 15 (0,204 %) respondentů s diagnostikovanou 

časnou sepsí novorozence. 

Výskyt byl také sledován v jednotlivých letech. V roce 2008 a 2010 byla incidence časné 

sepse u 1 (0,153 %) respondenta. V roce 2011 byl výskyt časné formy sepse pozorován 

u 2 (0,328 %) respondentů. V letech 2013, 2014 a 2015 se časná sepse vyskytla shodně 

u 1 (0,148 %, 0,129 % a 0,137 %) respondenta. Vyšší incidence byla zaznamenána v roce 

2016, a to u 3 (0,401 %) novorozenců. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v roce 2017 u 5 

(0,707 %) respondentů. 

Jak je psáno výše, dle ÚZIS byla v ČR incidence časné sepse u novorozenců s porodní 

hmotností nad 2 500 gramů v roce 2008 0,27 %, v roce 2010 0,3 %, v roce 2011 0,31 %, 

v roce 2013 0,26 %, v roce 2014 0,29 % a roce 2015 0,25 %. Data pro rok 2016 a 2017 nebyla 

dostupná. V porovnání s výsledky ve Svitavské nemocnici je možno konstatovat, že v letech 

2008, 2010, 2013, 2014 a 2015 byl výskyt časné sepse nižší právě ve Svitavské nemocnici. 

Bohužel nebyla dostupná data pro rok 2016 a 2017, kdy byla incidence časné formy sepse ve 

Svitavské nemocnici nejvyšší (Rodička a novorozenec, 2008, s. 117; Rodička a novorozenec, 

2010, s. 119; Rodička a novorozenec, 2011, s. 116; Rodička a novorozenec, 2013, s. 132; 

Rodička a novorozenec, 2014-2015, s. 161, 203). 

V USA proběhl v letech 2005-2008 výzkum s názvem The burden of invasive early-onset 

neonatal sepsis in the United States, 2005-2008 podle něhož byla incidence časné 

novorozenecké sepse v průběhu tří let stabilní od 0,76 % do 0,77 %. Tato četnost je vztažena 

ke všem novorozencům bez rozdílu gestačního stáří či porodní hmotnosti. Incidence v USA 

byla tedy vyšší než v obou výzkumných vzorcích (v Chrudimské a Svitavské nemocnici). 
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Tyto dva výzkumné vzorky ale nelze zcela srovnávat, protože u zahraničního výzkumu nebyla 

brána v potaz porodní hmotnost novorozenců. Pro porovnání, v roce 2008 byl výskyt časné 

novorozenecké sepse u všech novorozenců narozených v ČR bez ohledu na porodní hmotnost 

0,42 %. Incidence časné sepse bez ohledu na porodní hmotnost tak v ČR  vzrostla, ale stále 

lze konstatovat, že byl výskyt časné sepse novorozence v roce 2008 nižší v ČR než v USA 

(Rodička a novorozenec, 2008, s. 117). 

Závěrem je možno porovnat incidenci časné sepse novorozence vzájemně ve Svitavské 

a Chrudimské nemocnici. V Chrudimské nemocnici bylo časnou sepsí z celkového počtu 

10 811 (100 %) hospitalizovaných novorozenců v letech 2007 - 2017 postiženo 5 (0,046 %) 

z nich. Ve Svitavské nemocnici bylo ve stejném období hospitalizováno 7 356 (100 %) 

novorozenců a časná sepse se objevila u 15 (0,204 %) respondentů. Výskyt časné sepse byl 

tedy vyšší ve Svitavské nemocnici. Důvodem by mohl být fakt, že v Chrudimské nemocnici 

se všichni narození novorozenci sledují prvních 24 hodin. Pokud se jedná o novorozence bez 

rizikových faktorů pro vznik sepse, monitoruje se počet dechů a saturace po 6 hodinách. 

Pokud se u novorozence objeví zkalená VP, PROM nebo GBS pozitivita matky, jsou tyto 

hodnoty sledovány u novorozence dokonce každé 3 hodiny. Právě to může znamenat časný 

záchyt počínající infekce, včasné zahájení antibioterapie a nepropuknutí sepse. Ve Svitavské 

nemocnici se novorozenci takto nesledují, což může mít za následek vyšší výskyt časné 

novorozenecké sepse. Doporučením pro praxi je v tomto případě možnost zavést ve Svitavské 

nemocnici pravidelnou kontrolu počtu dechů a saturaci novorozence zejména u novorozenců 

s přítomností některých z rizikových faktorů. 

6.2 Vyhodnocení II. výzkumné otázky: Jsou ve výzkumném vzorku 

respondentů přítomny rizikové faktory pro vznik sepse? 

K vyhodnocení druhé výzkumné otázky bylo taktéž využito retrospektivní výzkumné šetření. 

Jako hlavní 4 rizikové faktory byli hodnoceny nezralost a nízká porodní hmotnost, předčasný 

odtok vody plodové, zkalená voda plodová a mužské pohlaví (Straňák, Janota a kol., 2015, 

s. 468). 

Nejprve byla sledována nezralost a nízká porodní hmotnost v Chrudimské nemocnici. Všichni 

respondenti se sepsí byli zralí, donošení novorozenci narození od 38. do 41. týdne gravidity. 

Jejich porodní hmotnost odpovídala danému týdnu gravidity. Popis souboru vzhledem 

k porodní hmotnosti byl zhodnocen popisnou statistikou. Celkem bylo posuzováno 

8 respondentů s průměrnou porodní hmotností 3 300 gramů, minimální hmotnost byla 
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2 830 gramů a maximální hmotnost byla 3 800 gramů. Rizikový faktor nezralost a nízká 

porodní hmotnost se tedy u respondentů nevyskytoval. 

Dalšími sledovanými rizikovými faktory pro vznik novorozenecké sepse byly zkalená voda 

plodová a předčasný odtok vody plodové. V Chrudimské nemocnici měl z 8 (100 %) 

respondentů zkalenou vodu plodovou při porodu pouze 1 (12,5 %) novorozenec. Stejně tak 

PROM byl prokázán pouze u 1 (12,5 %) respondenta. 

Častější výskyt novorozenecké sepse je přisuzován mužskému pohlaví. Ve sledovaném 

souboru v Chrudimské nemocnici se časná sepse vyskytla u 5 (100 %) respondentů, ve 3 

(60 %) případech se jednalo o dívku a ve 2 (40 %) případech se jednalo o chlapce. Pozdní 

novorozenecká sepse se ve sledovaném období projevila celkově u 3 (100 %) respondentů, 

u 2 (67 %) chlapců a u 1 (33 %) dívky. Vzhledem k malému počtu respondentů ve 

sledovaném období není možno usuzovat, zda byl vyšší výskyt sepse u mužského pohlaví. 

Celkově se ale sepse, bez ohledu na její formu, objevila u 4 dívek a 4 chlapců, z čehož není 

viditelný žádný rozdíl. 

Stejné šetření výskytu rizikových faktorů bylo provedeno ve Svitavské nemocnici. 

Jako první byla opět sledována nezralost a nízká porodní hmotnost. Soubor respondentů ve 

Svitavské nemocnici tvořili pouze zralí novorozenci narození od 37. do 41. týdne gravidity. 

Z celkového počtu 15 (100 %) novorozenců u 11 (73,33 %) porodní hmotnost odpovídala 

gestačnímu stáří a 2 (13,33 %) z nich byli hypertrofičtí. Nízká porodní hmotnost vzhledem ke 

gestačnímu stáří byla potvrzena u 2 (13,33 %) respondentů. Porodní hmotnost respondentů ze 

Svitavské nemocnice byla zhodnocena pomocí popisné statistiky. Průměrná porodní hmotnost 

byla 3 458,7 gramů, minimální hmotnost odpovídala 2 040 gramů a maximální porodní 

hmotnost byla 4 350 gramů. Rizikový faktor nízká porodní hmotnost byl tedy přítomen u 2 

respondentů z 15. 

Významným rizikovým faktorem pro vznik sepse novorozence je zkalená voda plodová. Ve 

Svitavské nemocnici byl tento RF pozorován u 7 (47 %) respondentů. Rizikový faktor byl 

tedy přítomen téměř v polovině případů. 

Dále byl sledován předčasný odtok VP jako rizikový faktor pro vznik sepse novorozence. 

PROM byl prokázán v 5 (33,33 %) případech. Rizikový faktor byl tedy přítomen u jedné 

třetiny respondentů. Straňák, Janota a kol. (2015, s. 468) udává, že PROM zvyšuje riziko 

vzniku sepse 2-12x. 
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Limitem výzkumu v hodnocení rizikových faktorů pro vznik sepse byl nedostatek 

nasbíraných dat. Aby mohla být posouzena závislost jednotlivých rizikových faktorů na 

vzniku sepse, museli bychom znát výskyt daného RF u všech hospitalizovaných novorozenců 

za sledované období. 

6.3 Vyhodnocení III. výzkumné otázky: Jaký je nejčastější původce sepsí 

novorozenců ve výzkumném vzorku? 

Dalším úkolem retrospektivního šetření bylo zjistit nejčastějšího původce sepsí novorozence 

ve sledovaném souboru. 

V Chrudimské nemocnici byl nejčastějším původcem časné sepse Streptococcus agalactiae 

skupiny B, a to ve 2 (25 %) případech. Dále způsobovali časnou sepsi patogeny E. coli, 

Klebsiella pneumoniae a Staphylococcus aureus, vždy u 1 (12,5 %) respondenta. Caserta 

(2011) označuje za nejčastější původce časné sepse také Streptokoky skupiny B a gram 

negativní organismy (např. E. coli). 

V Chrudimské nemocnici se vyskytovala i pozdní novorozenecká sepse, u 3 respondentů. 

Původci byli Klebsiella pneumoniae, Enterobacter coloacae a koaguláza negativní 

Staphylococcus sp. Dle Caserty (2011) představují Stafylokoky 30-60 % původců pozdní 

novorozenecké sepse. Enterobacter colacae jako původce pozdní sepse může být zavlečen do 

organismu novorozence kontaminací prsa při krmení. Šrámová a kol. (2013) popisuje jako 

nejčastější původce HCAI grampozitivní koky, koaguláza negativní stafylokoky 

(Staphylococcus epidermidis), enterokoky, streptokoky a další. Dle Straňáka, Janoty a kol. 

(2015) je jedním z nejčastějších etiologických agens pozdní sepse Staphylococcus 

epidermidis. 

Ve Svitavské nemocnici bylo ve výzkumném vzorku 15 respondentů s časnou sepsí. Ve 14 

(93,33 %) bylo zjištěno etiologické agens. U jednoho respondenta nebyl původce dohledán, 

protože byl respondent akutně přeložen na specializované pracoviště. Nejčastěji byla časná 

sepse způsobena Staphylococcus epidermidis, v 5 (33,33 %) případech. Vždy u 2 (13,33 %) 

respondentů bylo etiologickým agens Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus 

a Streptococcus agalactiae skupiny B. Nejméně byla časná sepse způsobena patogeny E. coli, 

Staphylococcus capitis a Staphylococcus warneri, a to pouze v 1 (6,67 %) případě. 



70 

 

6.4 Vyhodnocení IV. výzkumné otázky: Je bariérová péče v porodní 

asistenci prováděna v souladu s platnou legislativou? 

Sledování dodržování bariérové ošetřovatelské péče v porodní asistenci bylo uskutečněno 

pomocí přímého zúčastněného pozorování. Její správné provedení má za úkol přerušit cestu 

přenosu infekčních agens. Pokud dojde k přenosu infekčního agens v přímé souvislosti 

s pobytem v nemocničním prostředí, jedná se HCAI. 

 Pozorování se zaměřovalo na oblast hygieny rukou, používání rukavic, prevence poranění 

ostrými předměty a na respirační hygienu při kašli a kýchnutí. K přenosu infekčního agens 

může dojít při nedodržení správných postupů v daných oblastech. V následující části práce 

budou vyzdvihnuty právě nedostatky shledané v pozorování. 

Jako nevyhovující byly posouzeny položky hodnocené spíše ne a nesplňuje kritérium. 

V oblasti hygieny rukou byly 3 položky spíše nesplněny a v 5 případech nebylo kritérium 

splněno. Respondentky chybovaly při hygienickém mytí rukou, kdy ruce neumývaly při 

příchodu na oddělení, před jídlem a po jídle. Tyto položky byly splněny pouze v rozmezí 50-

74 %. Dále byl hodnocen správný postup pro mytí rukou. Závažné nedostatky byly zjištěny 

u dvou položek. Kritérium, zda respondentky provádějí všechny technické kroky 

hygienického mytí rukou bylo vyhodnoceno jako nesplněné (úkoly byly splněny od 0-49 %). 

Velmi špatně dopadla položka, zda respondentky zavírají vodovodní baterii jednorázovým 

ručníkem. Toto kritérium taktéž nebylo splněno. 

Provádění HDR je indikováno Věstníkem MZ ČR (2012) v pěti případech. Před a po kontaktu 

s pacientem, po kontaktu s okolím pacienta, před činnostmi vyžadujícími asepsi a po expozici 

biologickým materiálem. Ve 4 případech respondentky tyto indikace splňovaly na 100 %, 

v případě HDR po kontaktu s okolím pacienta vyšla jako nevyhovující (v rozmezí od 0-49 %). 

Kritéria zda respondentky provádějí HDR po sejmutí sterilních či nesterilních rukavic a před 

manipulací s léky byla vyhodnocena jako nevyhovující, úkoly byly splněny v rozmezí od 0-

49 %. Dodržování správného postupu pro HDR bylo vyhovující téměř ve všech položkách. 

Pouze položka, zda je dodržována doba vtírání dezinfekčního přípravku po dobu minimálně 

20 vteřin, byla splněna v rozmezí od 50-74 %. Šáchová (2017) ve svém pozorování hodnotila 

kritérium HDR po sejmutí sterilních i nesterilních rukavic jako nedodržené (úkoly splněny 

správně od 0-49 %, stejně je tomu tak v našem výzkumu. 
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Dále byla sledována oblast používání rukavic. Ze 4 položek byly 3 vyhovující. Kritérium 

sledující správný postup sundávání rukavic bylo spíše nevyhovující (úkoly splněny správně 

v rozmezí 50-74 %. Šáchová (2017) ve své diplomové práci nazvané Sledování incidence 

infekcí spojených se zdravotní péčí u novorozenců ve vybraném zdravotnickém zařízení 

prováděla téměř shodné pozorování 5 respondentek na novorozeneckém oddělení. Ve své 

práci uvádí, že respondentky nedodržovaly kritérium správného postupu sundávání rukavic 

(úkoly splněny správně od 0-49 %). 

Oblast prevence poranění ostrými předměty dopadl výborně, kdy obě kritéria byla splněna na 

100 %.  

Oblast hodnotící respirační hygienu při kašli a kýchnutí čítala 4 kritéria. Všechny úkoly byly 

splněny v rozmezí 75-99 %, kritéria byly splněny. 
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7 ZÁVĚR 

Teoreticko-výzkumná diplomová práce se zabývala problematikou sepsí u novorozenců. Za 

pomoci nastudování odborné literatury byla zpracována teoretická část práce, zaměřující se 

zejména na časnou a pozdní formu sepse, infekce spojené se zdravotní péčí a bariérový režim 

v porodní asistenci. 

Praktická část práce byla vypracována pomocí retrospektivního sběru dat a přímého 

zúčastněného pozorování. Byly stanoveny čtyři cíle výzkumné části diplomové práce. 

Hlavním cílem bylo zmapovat incidenci sepsí novorozence na novorozeneckých odděleních 

ve vybraných zdravotnických zařízeních. Incidence časných novorozeneckých sepsí v letech 

2007 - 2017 v Chrudimské nemocnici byla 0,046 % (5 případů) a výskyt pozdní 

novorozenecké sepse byl 0,028 % (2 případy). Ve Svitavské nemocnici se ve sledovaném 

období vyskytovala pouze časná sepse novorozence, a to v 15 (0,204 %) případech. Incidence 

časné sepse novorozence byla tedy vyšší ve Svitavské nemocnici. Hlavní cíl byl naplněn 

podle plánu. 

Sepse novorozence je velmi aktuálním tématem řadu let. Stále existuje snaha minimalizovat 

výskyt časné a pozdní formy sepse. I přes všechna opatření je sepse závažným stavem během 

novorozeneckého období a může znamenat nejen závažné postižení pacienta, ale i jeho smrt. 

Proto se retrospektivní šetření zabývalo incidencí sepse, jejími původci a rizikovými faktory. 

Dílčí cíle výzkumné části práce byly následující. Zjistit přítomnost rizikových faktorů sepse 

novorozence ve sledovaném vzorku respondentů. Zjistit nejčastější původce sepsí 

novorozenců ve výzkumném vzorku. Zmapovat dodržování bariérové péče v porodní 

asistenci zdravotnickým personálem. 

K naplnění druhého cíle práce bylo také použito retrospektivního šetření. Byly sledovány 

4 rizikové faktory, a to nezralost a nízká porodní hmotnost, předčasný odtok vody plodové, 

zkalená voda plodová a mužské pohlaví. U respondentů v Chrudimské nemocnici nebyl 

zastoupen RF nezralost a nízká porodní hmotnost, zkalená VP byla prokázána pouze 

u 1 respondenta a PROM byl zpozorován shodně u 1 respondenta. Předpoklad, že se sepse 

novorozence vyskytuje častěji u mužského pohlaví nebyl u respondentů v Chrudimské 

nemocnici naplněn.  Ve Svitavské nemocnici byl ve 2 případech pozorován RF nízká porodní 

hmotnost, zkalená VP byla potvrzena téměř u 1/2 (47 %) respondentů se sepsí a předčasný 

odtok VP byl potvrzen přibližně u 1/3 (33 %) respondentů. Předpoklad, že se časná sepse 
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vyskytuje více u mužského pohlaví nebyl potvrzen, časná sepse se u dívek objevila v 0,222 % 

případů a u chlapců v 0,187 % případů. Výskyt časné novorozenecké sepse ve výzkumném 

souboru byl tedy vyšší u ženského pohlaví. 

Ke zhodnocení naplnění třetího cíle práce bylo opět použito retrospektivní výzkumné šetření. 

Nejčastějším původcem časné novorozenecké sepse v Chrudimské nemocnici byl 

Streptococcus agalactiae skupiny B. Dalšími původci časné sepse byli E. coli, Klebsiella 

pneumoniae a Staphylococcus aureus. Etiologickým agens pozdní formy sepse v Chrudimské 

nemocnici byli Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae a koaguláza negativní 

Staphylococcus sp. Ve Svitavské nemocnici byl nejčastějším vyvolavatelem Staphylococcus 

epidermidis, ve 33,33 % případů. Dalšími původci časné sepse byli Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Strptococcus agalactiae skupiny B, E. coli, Staphylococcus capitis 

a Staphylococcus warneri. 

Pro vyhodnocení posledního cíle práce bylo použito zúčastněné přímé pozorování 

novorozeneckých sester pracujících ve Svitavské nemocnici. Hlavním nástrojem pro 

pozorování sloužil záznamový arch s jednotlivými hodnocenými kritérii, pomocí nichž bylo 

sledováno dodržování bariérové péče v porodní asistenci. Celkem bylo v záznamovém archu  

připraveno 38 kritérií rozdělených do 4 oblastí (hygiena rukou, používání rukavic, prevence 

poranění ostrými předměty, respirační hygiena při kašli a kýchnutí). Jako vyhovující bylo 

vyhodnoceno 27 (71 %) kritérií, úkoly byly splněny správně na více než 75 %. Jako 

nevyhovující byla hodnocena kritéria se správně splněnými úkoly v méně než 74 %. Chybné 

provedení úkolů nesplňující kritéria bylo pozorováno ve 24 % případů. 

Výsledky pozorování ukázaly, že i přes veškerou snahu zdravotnických zařízení, MZ ČR 

nebo WHO jsou v praxi stále viditelné rezervy v provádění bariérové péče v porodní 

asistenci. Téma přenosu infekcí a vznik infekcí spojených se zdravotní péčí je stále velmi 

aktuální. Povědomí o této problematice je určitě mezi zdravotnickými pracovníky vyšší, než 

tomu bylo v minulosti, ale stále jsou viditelné rezervy v jejím správném provedení. 

Pozorování bylo uvedeno pouze jako pilotní studie. V praxi by bylo dobré využít záznamový 

arch jako nástroj hodnocení. 
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