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Instruktážní video



Motivace

 Motivace zdravotnického personálu – vyšší principy

 Motivace úklidových pracovníků - peníze
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Vzdělání

 Vzdělání pracovníků ve zdravotnictví – propracované, 

přesně definované úrovně

 Vzdělávání pracovníků v úklidu – neexistuje

 NSK – Národní soustava kvalifikací – ČR

 Úklidový pracovník v nemocničních a zdrav. zařízeních

 NSK – Národná sústava kvalifikácií - SK



Úklidový pracovník ve zdravotnických a 

nemocničních zařízeních (69-010-E)

 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými
pomůckami

 Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně
pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

 Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba
vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve
zdravotnickém a nemocničním zařízení

 Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

 Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním
zařízení

 Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a 
nemocničním zařízení



Situace na trhu práce

 Podle odhadů HKČR chybí na českém pracovním trhu 150 tis. pracovníků

 Nejnižší nezaměstnanost v EU 4,8%

 Mzdy neúměrně zvýšené výkonu a přidané hodnotě práce

 Ztráta konkurenceschopnosti

 Volný pohyb pracovníků v rámci EU – jazyková bariéra, jiné hygienické

standardy a návyky

 Pracovníci ze třetích zemí – překážky pro pracovní migraci



Co ovlivňuje výkon úklidového 

pracovníka

 Pomůcky - nové technologie zvyšují výkon pracovníky

 Postupy – nové postupy šetří čas

 Vzdělání v oboru – umožňuje využítí pomůcek i postupů

 Praxe v oboru – zvyšuje účinnost a šetří čas



Proč je úklid v ZZ specifický

 Snížení odolnosti imunitního systému pacientů

 Zvýšení počtu patogenů

 Zvýšení počtu patogenů, které nereagují na běžná hygienická opatření ani na

prostředky dezinfekce

 Ve zdravotnických prostorách akcentován aspekt epidemiologický

 Mimo zdravotnická zařízení akcentován aspekt estetický

 Úklidový pracovníci musí zvládnout nemocniční prostředí



Specifika úklidu ve zdravotnických

zařízeních

 Ochránit úklidového pracovníka

 Ochránit klienta (pacienta) 



Ochrana úklidového pracovníka

 Ochranné pracovní pomůcky – rukavice, obuv, brýle, oblečení, rouška….

 Používání dávkovačů (směsovačů) čisticích prostředků a dezinfekcí – prevence

alergizace

 Ochrana duševního zdraví

 Vzdělání pracovníků v úklidu (alespoň přesné instrukce)



Ochrana pacienta

 Čistota povrchů

 Čistota ovzduší

 Hygiena rukou



Co ovlivňuje úroveň čistoty???

 Hranice mezi úklidovým a zdravotnickým prostředím

 Frekvence úklidu (dle smlouvy, dle potřeby)

 Rychlost úklidu (rychlost vs. pečlivost)

 Pomůcky (jednorázové, určené pro opakované použití)

 Metody úklidu (klasická vs. sprejová metoda)

 Lidský faktor (robotizace) – při běžném úklidu je účinnost cca 60%

 Ekonomické faktory – outsourcing služeb za účelem snížení nákladů 

(poskytovatel plní „pouze do minimální výše“)

 Uklízečka vs. operátor čistoty (úklidový operátor)



Jak situaci zlepšit?

 Promyšlené podmínky pro zadávání výběrových řízení pro úklid zdravotnických

zařízení – KPI, CPI

 Zakotvení kvalifikačního standardu v právních normách

 Zvýšená spolupráce obou světů

 Unie úklidu České republiky z.s.


