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Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a
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opatření požadovaných evropskou i českou legislativou, případně akreditačními institucemi v podmínkách běžné
praxe našich nemocnic. Součástí publikace jsou podrobné podklady pro racionální používání antibiotik v klinické
praxi (popisy antimikrobiálních léčiv s určením jejich optimálních indikací a dávkování, doporučení pro úvodní i
cílenou antibiotickou léčbu infekcí, zásady profylaktického používání antibiotik atd.). Značný prostor je věnován
charakteristice a způsobu používání specifických nástrojů v obou odborných programech (např. principy přípravy
antibiotického listu, měření a hodnocení spotřeby antibiotik, metody a interpretace výstupů surveillance antibiotické
rezistence, příprava lokálních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekcí, popisy konkrétních opatření
prevence a kontroly infekcí včetně izolačních opatření a řada dalších). Ve zvláštních statích jsou probrány základy
moderní nemocniční epidemiologie (deskriptivní a analytické metody, typy epidemiologických studií, metodické
postupy užívané k hodnocení důsledků infekcí spojených se zdravotní péčí, apod.), a rovněž postupy měření,
hodnocení a ovlivňování kvality zdravotní péče v oblasti antibiotické politiky a prevence infekcí.
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