3M pořádalo konferenci na téma prevence nozokomiálních nákaz
V Praze proběhla již 4. konference o ochraně pacientů a zdravotního personálu před
možnou infekcí v nemocnicích
Tisková zpráva, 13. prosince 2007
Praha, 13. prosince 2007 – Společnost 3M, přední výrobce a dodavatel zdravotnických
prostředků, služeb a řešení pro odborníky v nemocničních zařízeních, uspořádala dne
29. listopadu v TOP hotelu v Praze již čtvrtý ročník konference na téma prevence
nozokomiálních nákaz. 3M Česko je jednou z vedoucích firem, které se tímto stále aktuálním
problémem zabývají. Tak jako v předešlých letech se na této konferenci tradičně představila
řada odborníků, kteří se v rámci přednášek a workshopů věnovali tématům chápajícím
prevenci infekcí jako cílenou ochranu zdraví pacienta, zároveň však neopomíjející význam
ochrany zdraví pracovníků ve zdravotnictví. Cílem akce bylo především seznámit odbornou
veřejnost s trendy a zkušenostmi v oblasti prevence infekcí.
V rámci přednášek a workshopů na konferenci vystoupila řada odborníků. Veronika
Pomykalová z Krajské nemocnice T. Bati a.s. pohovořila o zkušenostech s jednorázovým
rouškováním v KN T. Bati a.s. a seznámila posluchače s výhodami, které sebou tento systém
rouškování přináší. MUDr. Dana Hedlová z ÚVN přiblížila, jakými hygienickými postupy se
řídit a jak postupovat při ochraně proti šíření MRSA (stafylokoková bakterie Methicilin
rezistentní stafylococcus aureus). Zahraniční host z Evropského technického centra 3M
v Německu, pan Karl-Heinz Romann, prezentoval účastníkům možnosti využití
vysokofrekvenční elektrochirurgie v nemocnicích. O osobních ochranných pomůckách, jako
prostředku pro zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu, ve své přednášce pohovořil
pan Zbyněk Perníček z 3M Česko. Epidemiologický a klinický význam MRSA v nemocnicích
přiblížil ve své přednášce prim. MUDr. Vlastimil Jindrák, který působí v oddělení
mikrobiologie a antibiotické stanice v Nemocnici Na Homolce.
Přednášky byly následovány dvěma worshopy, kterými byla letošní konference o prevenci
nozokomiálních nákaz ukončena. První workshop, vedený Karlem-Heinzem Romannem, se
zabýval bezpečností pacienta jako standardního postupu na operačním sále a ve druhém
workshopu mohli účastníci pod taktovkou Vlastimila Sosnovce z 3M diskutovat o osobních
ochranných pomůckách a bezpečnosti zdravotnického personálu.
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek

sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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