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Abstrakt

Tato magisterská práce se zabývá kontinuálním zvyšováním kvality zdravotní péče 

ve zdravotnickém zařízení.  Popisuje audit zdravotnické dokumentace jako jeden z nástrojů 

kontroly kvality. Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv na kvalitu péče měla certifikace dle 

norem ISO. 

Práce  je  rozdělená  na  teoretickou  a  empirickou  část.  V teoretické  části  jsem se 

nejdříve zabývala  obecně kvalitou z různých úhlů pohledu,  potom jsem se zaměřila  na 

pojem  kvalita  zdravotní  péče.  Popsala  jsem  různé  druhy  systémů  řízení  a  hodnocení 

kvality.  Jedna  z kapitol  byla  nazvána  zdravotnická  dokumentace,  kde  jsem  ji  popsala 

z hlediska  účelu,  formy a  z hlediska  jejího  obsahu,  zaměřeného  na  platnou  legislativu. 

Teoretická část se stala podkladem pro empirickou část. V empirické části jsem provedla 

v rámci  interního  auditu  analýzu  64  zdravotnických  dokumentací,  podle  předem 

nastaveného  kontrolního  listu,  který  byl  vytvořen  podle  platné  legislativy  ČR, 

s přihlédnutím k akreditačním standardům Spojené akreditační komise. Kontrolní list byl 

rozdělen na několik částí. Z pohledu jejího vyplňování to byla část lékařská, sesterská a 

administrativní.  V empirické  části  jsem se  snažila  zjistit,  jestli  se  úroveň zdravotnické 

dokumentace zvýšila po implementaci ISO norem do zdravotnického zařízení. 

Klíčová slova

Kvalita,  kvalita zdravotní péče, audit zdravotnické dokumentace,  akreditace,  certifikace, 

interní audit.
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Abstract

Presently, the finding better ways to deliver healthcare to patients is a key topic. 

This  diploma  thesis  endeavored  to  provide  readers  with  basic  understanding  of  the 

healthcare quality and its continual improvement in healthcare institutions and it described 

the auditing of the healthcare documentation as well. The aim of the diploma thesis was to 

identify an influence of the certification in accordance to ISO standards. 

The diploma thesis was divided into the theoretical part and the practical part. In 

the first one, I put mind to the healthcare quality from different points of view. Then, I 

described  kinds  of  the  management  systems,  the  quality  evaluation  and the  healthcare 

documentation in accordance to current legislative.  In the practical  part  of the diploma 

thesis,  I  analyzed  64  healthcare  documentations  with the  help  of  the  “Control  Sheet”, 

which was created in accordance to the legislative of the Czech Republic. I also took into 

account The Joint Commission Standards. The “Control Sheet” was divided into several 

parts – medical, nursing and administrative. The aim of this part of the diploma thesis was 

to identify whether the ISO standards implementation in the healthcare institutions led to 

increase in the quality of the healthcare documentation.

Key words
The  quality,  the  healthcare  quality,  the auditing  of  the  healthcare  documentation,  the 

accreditation, the certification, the internal audit.   
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1. Úvod

     „Trpkost ze špatné kvality trvá podstatně déle, než uspokojení ze splněného termínu“. 
H. J. Harrington.1

     

Jedna ze zásad Hippokratovy přísahy zní „primum non nocere"2, což poskytovatele 

zdravotní péče vede již po staletí k rozvoji snah k zajištění kvalitní péče. Problém kvality 

péče je spjat zejména s otázkami profesního rozvoje, vzděláváním,  audity,  se standardy 

lékařské a ošetřovatelské péče, a s certifikací nebo akreditací zdravotnického zařízení.  

Cílem mé diplomové práce  bude prokázat,  jestli  se zvýšila  kvalita  zdravotnické 

dokumentace  po  zavedení  norem  ISO.  V diplomové  práci  budu  prověřovat  správnost 

vedení zdravotnické dokumentace formou interního auditu. Budu se zajímat o vyplňování 

dokumentace  jednotlivými  skupinami  pracovníků  –  lékařů,  sester  a  administrativních 

pracovníků.  Budu zkoumat,  která oddělení povedou zdravotnickou dokumentaci  nejlépe 

anebo  nejhůře.  Více  se  zaměřím  na  zkoumání  ošetřovatelská  dokumentace,  kde  budu 

zjišťovat jaké problémy mají sestry s vyplňováním jednotlivých formulářů.

     Diplomová  práce  bude  složena  z teoretické  a  empirické  části.  V teoretické  části 

diplomové práce se budu nejprve zabývat historickým vývojem kvality,  potom rozeberu 

pojem kvalita obecně a představím významné osobnosti v oblasti kvality. Úzce se zaměřím 

na  pojem kvality  zdravotní  péče  a  popíši  jednotlivé  systémy  řízení  a  jejich  následné 

vyhodnocování.  Poslední  kapitola  bude řešit  problematiku  zdravotnické  dokumentace  a 

ošetřovatelské dokumentace, její účel, formu a legislativní stránku. 

Empirická část bude zaměřena na analýzu zdravotnické dokumentace, kterou bude 

zkoumat  z několika  pohledů.  Šetření  proběhne  formou  interního  auditu  zdravotnické 

dokumentace ve středně velkém zdravotnickém zařízení. Budou stanoveny hypotézy, které 

budou tvořit podklad pro samotný výzkum. Pro potřeby tohoto výzkumu bude vytvořen 

kontrolní list, obsahující kritéria platné legislativy a akreditačních standardů SAK. 

Kvalita péče by měla být jedním z aspektů, které mohou ovlivnit úspěšnost nebo 

neúspěšnost  zdravotnického  zařízení,  a  proto  by  mělo  být  cílem  každé  nemocnice  se 

neustále zlepšovat.

1 Veber, J. Management kvality - od ISO 9000 k TQM. Praha : Nakladatelství Máchova kraje, 1997.  60 s. 
ISBN 80901730-5-5  
2 (z latiny) především neškodit. 
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2. Teoretická část   

2.1. Historický vývoj kvality

     Péče o kvalitu výrobků i procesů je lidstvu známá už ze starověku, kdy se lidé 

zajímali o to, jak jim například budou sloužit produkty, které volně směňovali na trhu. Lidé 

si mohli klást otázky typu: Nebude nám zima? Bude nám to chutnat? Bude to sloužit ke 

stanovenému  účelu?  Vlastně  hodnotily  své  představy  a  porovnávaly  je  s konkrétními 

výsledky.  

Určitou formu jakosti  lze  najít  již  ve starověkých kulturách  a  státech.  Za první 

písemně doložený akt kvality se považuje ustanovení z Chammurapiho zákoníku ze staré 

Mezopotámie,  které  se  týkají  jakosti  a  bezpečnosti  staveb  a  sankcí  za  porušení  těchto 

ustanovení. Je  zajímavé,  že  „státní  moc  byla  v Mezopotámii  vždy  vůči  lékařům  spíše 

represívně dohlížitelská. Král Chammurapi asi 175 let př. n. l. trestal například neúspěšné  

chirurgy velmi účinným zákazem další praxe – utětím ruky“.3  Tento zákoník vznikl před 

několika tisíci lety, v úplně jiné kultuře, ale i dnešní generaci má co říci. Nejenže dokáže 

popsat  nekvalitu  péče,  ale  uvádí  také  odpovědnost  za  její  následky  a  je  zaměřen  na 

výsledek práce lékaře.

Ve  středověku,  po  nastavení  určitých  pravidel,  hlídaly  kvalitu  výrobků  různé 

řemeslnické  cechy. Postupem  času  začal  do  oblasti  kvality  zasahovat  stát  a  později  i 

manufaktury. 

Druhá světová válka výrazně zesílila požadavek na kvalitu ve výrobě. Obrovské 

množství válečného materiálu mohlo být vyráběno pouze za podstatného zlepšení kvality 

výroby a jejího plánování. Kvalita ve výrobě byla cíleně vyžadována a průběh výroby byl 

pečlivě sledován. Prováděla se pravidelná měření, podle stanovených norem. Za kvalitní 

byl považován produkt se stoprocentní úrovní výrobního provedení. Po válce bylo stále 

více zřejmé, že pouhý výrobek bez vady, splňující předepsané technologické parametry, 

ještě nemusí být úspěšný na trhu.   

3 Stolínová, J. Mach, J. Právní odpovědnost v medicíně. Praha : Galén, 1988. 22 s. ISBN 80-85824-88-4
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2.2. Kvalita 

Kvalita4 má pro různé lidi rozdílný význam a může se týkat nejen výrobků, ale také 

služeb. Jak se měnil pohled na kvalitu, tak se měnila i její definice. 

Je zajímavé, že definice kvality nebyla nikdy Demingem definována. Definoval ji 

pouze nepřímo jako „kvalitu procesu, tedy jako jeho relativní bezchybnost či bezvadnost“.5 

Joseph M. Juran například chápe kvalitu jako „způsobilost pro užití“ tak jak to vidí její 

uživatel, kdy její předností je stručnost a proto je snadno zapamatovatelná. Tato definice 

nám současně říká,  že  kvalita  není  věcí  náhody,  musí  se  plánovat  a  plánování  kvality 

začíná  u  vrcholového  vedení.  Juran  přiřazuje  většinu  problémů  spíše  špatnému 

managementu než špatné práci. Kaoru Ischikawa chápe kvalitu tak, že „kvalitní výrobek  

musí splňovat potřeby zákazníka po celou dobu své živnosti a měl by dělat při nákupu a po  

celou dobu užívání radost“. Philips Crosby definuje kvalitu jako „shodu s požadavky“. H. 

J.  Harrington definuje  jakost jako „splnění  nebo překračování  očekávání  zákazníka při 

ceně,  která představuje  pro zákazníka hodnotu“,  což přináší  myšlenku jít  až  za  to,  co 

zákazník původně chtěl. Armand V. Feigenbaum předpokládá, že „kvalita je to, co za ni  

považuje zákazník nebo klient považuje“.6 

Definice  kvality  dle  ČSN  EN  ISO  9000  „souhrn  vlastností  produktu  a  jeho 

schopnost  uspokojit  zákazníka  souborem  inherentních  znaků“,7 kdy  inherentní  znak 

znamená charakteristický nebo typický znak produktu. Produkt může být jak výrobek, tak 

služba. 

Za  všemi výše  uvedenými  definicemi  můžeme  vidět  především  zákazníka  a 

skutečnost, že kvalita by měla být řízena systémově, to znamená na všech úrovních jak 

horizontálně, tak i vertikálně.

2.3. Významné osobnosti v oblasti kvality

Již v průběhu 2. světové války začaly významně působit myšlenky, které se týkaly 

řízení kvality v americkém zbrojním průmyslu. 

4 Pojmy kvalita a jakost z jazykového pohledu jsou v této práci užívána jako synonyma.
5 Zelený, M. Proč definovat kvalitu? [citováno 21. 1. 2009]. Dostupné z  
www.risk-management.cz/index.php?clanek=33&cat2=3&lang
6 Kvalita a její význam v podnikání [citováno 30. 1. 2009]. Dostupné z 
http://km.fph.vse.cz/pedagogika/predmety/3MA333/Kvalita_produktu.pdf
7 Šnajdr, I.; Hercík, P.; Vítková, R.; Petříková, R.; Vápeníček, A. Efektivnost certifikovaných systémů. Praha : 
Národní informační středisko pro podporu jakosti. 2006. s. 5. ISBN 80-02-01862-1 
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Japonský průmysl  byl  po  druhé  světové  válce  zničen  a  japonské  výrobky byly 

známé  svou  špatnou  kvalitou.  Během dvou  desítek  let  se  Japonsko  dostalo  na  špičku 

světového průmyslu svou kvalitou výrobků. 

Dá se říci, „že z pohledu západního světa je ironií, že japonská ekonomika za svou  

obnovu  do  značné  míry  vděčí  západnímu  myšlení“.8 Japonci  se  snažili  opakovaně 

napodobovat nejlepší myšlenky západního světa, které potom následně přizpůsobili svým 

podmínkám a kulturním zvyklostem. Posluchači Jurana byly v Japonsku hlavně generální 

ředitelé  největších  podniků,  zatím  co  v Americe  mu  naslouchali  zejména  inženýři  a 

podnikoví manažeři, kteří měli odpovědnost za kvalitu. Skutečnost, že americké podniky 

nebyly schopny využít Demingovy a Juranovy rady se jeví jako jedna z nevýznačnějších 

chyb minulého století. 

2.3.1. Walter Edward Deming (1900 – 1993)

Významný  vliv  na  vytvoření  teoretických  základů  měl  W.  E.  Deming,  který 

vytvořil filozofii managementu kvality. Jeho nejdůležitější myšlenkou pro řízení kvality je 

systematický přístup k řešení problémů, který je známý jako PDCA cyklus.

Demingův cyklus PDCA

Obrázek č. 1

Deming zobrazil řízení kvality jako kruh, který se stále otáčí. Cyklus začíná sběrem 

informací  a popsáním řešeného problému.  Plán obsahuje jednotlivé  činnosti,  které jsou 

zapotřebí k odstranění nedostatků. 

8 Start, C. Moderní management: základní myšlenkové směry. Praha : Management Press, 2000. 144 s. ISBN 
80-7261-019-8
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Realizace těchto činností jsou dalším krokem k odstranění problému. Po realizaci 

následuje prověřování dosažených výsledků a následné porovnání s původním plánem. Je 

to kontrola, která zjišťuje, zda je plán skutečně řešen. Je-li v posledním kroku počáteční 

problém vyřešen,  je nutné všechny změny standardizovat  do systému.  V případě,  že se 

výsledek liší od toho, co jsme očekávali, musí se najít příčina problému a další plán musí 

být zaměřen na jeho odstranění. Tyto čtyři kroky se neustále opakují a tím se točí spirála, 

která je spirálou neustálého zlepšování.

2.3.2. Joseph M. Juran (1904 – 2008)

Jeho práce  se  vyznačovala  hledáním základních  principů,  které  budou společné 

všem manažerským  funkcím.  Jeho  základní  přesvědčení  se  soustředí  na  myšlenku,  že 

jakost  nevzniká  sama,  ale  že  se  musí  plánovat.  Dále  je  přesvědčen,  že  za  většinou 

problémů  stojí  špatné  řízení  a  ne  špatná  práce  zaměstnanců.  Z rozsáhlých  prací  J.  M. 

Jurana  má  velký  význam  hlavně  Juranova  spirála  kvality  a  Juranova  trilogie  kvality. 

Princip trilogie kvality je založený na třech vzájemně propojených procesech, kterými jsou 

plánování kvality, regulace kvality a zdokonalování kvality.

2.3.3. Kaoru Ischikawa (1915 – 1989)

Byl iniciátorem hnutí za jakost v Japonsku. Mezi rokem 1955-1960 je v Japonsku 

řízení  jakosti  charakterizováno  účastí  od  vrcholového  managementu  až  po  nejnižší 

spolupracovníky.  Na začátku šedesátých let  vzniklo hnutí,  kde charakteristickým rysem 

celopodnikového řízení jakosti jsou kroužky jakosti.9 

Ischikawa tvrdí že „řízením kvality se zabýváme proto, abychom vyráběli výrobky  

s takovou  kvalitou,  která  naprosto  vyhovuje  požadavkům  zákazníka“ 10 -  zdůrazňoval 

orientaci směrem k zákazníkovi.

2.3.4. Armang V. Feigenbaum (1922)

Nejznámější a nejuznávanější prací je vytvoření koncepce TQM neboli  totálního 

řízení  kvality,  kdy  řízení  kvality  vidí  jako  podnikatelský  proces  a  věří,  že  kvalita  je 

nejúčinnější zbraní vedoucí k úspěchu a růstu organizace.  

9 Išikava, Kaoru.  Co je celopodnikové řízení jakosti? Japonská cesta.  Praha : Česká společnost pro jakost. 
1994. ISBN 80-02-00974-6
10 Whiteley, C. R. Podnik řízený zákazníkem. Praha : Victoria Publishing. 1991. 19 s. ISBN 80-85605-69-4 
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2.3.5. Avedis Donabedian (1919 - 2000)

Byl  profesorem a vyučoval  veřejnému zdraví  na  Michiganské univerzitě  (1961-

1988). Během této dlouhé kariéry se věnoval průkopnickému výzkumu v oblasti hodnocení 

kvality  a  monitorování  zdravotní  péče a  služeb.  Mimo jiné formuloval  teorii,  ve  které 

vymezil jasně pohled na kvalitu péče z hlediska struktury – procesu – výsledků (výstupů).

Donabedian  publikoval  8  knih  a  byl  autorem  mnoha  článků  v oblasti 

zdravotnických  služeb.  Jeho  díla  byla  přeložena  do  několika  jazyků.  Stal  se  tak 

mezinárodně  uznávaným  odborníkem  v oblasti  zdravotní  péče.  V  roce  1999  mu  bylo 

uděleno  Americkou  asociací  veřejného  zdraví  jedno  z  nejvyšších  vyznamenání  – 

Sedgwickova pamětní medaile za služby v oblasti veřejného zdraví.11    

2.3.6. Malcolm Baldrige (1922 – 1987)

Malcolm Howard Baldrige hrál významnou roli při rozvoji obchodní politiky USA, 

a  při  reformě  národních  antimonopolních  zákonů.  Přispěl  ke  zvýšení  hospodárnosti, 

účinnosti a efektivity ve veřejné správě. Na svém ministerstvu snížil rozpočet o více než 

30% a personálně zeštíhlil  ministerstvo o 25%. Baldrige  byl  zastáncem toho,  že řízení 

kvality, je klíčem k blahobytu. Malcolm Baldrige zemřel tragicky 25. července 1987 při 

rodeu v Kalifornii.  Jako 26.  ministr  obchodu byl  v úřadě jedním z nejdéle  (1981-1987) 

úřadujících  ministrů  v historii  USA. Prezident  Reagan podepsal  v srpnu 1987 zákon č. 

100-107, kterým na jeho počest zřídil a zároveň po něm nazval výroční cenu za kvalitu - 

Malcolm Baldrige National Quality Award.12 

2.3.7. Anežka Žaludová (1919 - 1999)

Po  2.  světové  válce  přijela  do  Československa  a  začala  se  zabývat  zaváděním 

statistických  metod  v řízení  jakosti,  později  se  zaměřila  na  prosazování  TQM. 

V šedesátých  letech  úzce  spolupracovala  s prof.  Egermayerem,  společně  s dalšími 

odborníky založili v roce 1967 Československou společnost pro jakost. Po listopadu 1989 

11 University archives and records program. Bentley historical library : University of  Michigan. 2003. 
[citováno 3. 5. 2009]. Dostupné z:  http://bentley.umich.edu/general/findingaids/Donabed.pdf. 
12 Baldrige National Quality Program [citováno 3. 5. 2009]. Dostupné z:   
www.quality.nist.gov/Biography.htm
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byla jmenována její čestnou předsedkyní. Od roku 1998 se Česká společnost pro jakost 

rozhodla k trvalému vyjádření jejích zásluh zřídit Cenu Anežky Žaludové.

Z odborného hlediska bylo těžiště její práce především v průmyslových aplikacích 

matematicko -  statistických metod,  především pak v oblasti  řízení jakosti,  spolehlivosti 

strojů a zařízení a technické normalizaci a to jak národní, tak mezinárodní. O šíři jejich 

aktivit  svědčí rozsáhlá publikační činnost,  dále rozsáhlá přednášková činnost a odborná 

činnost  v  národních  a  mezinárodních  organizacích,  v  nichž  zastávala  četné  významné 

funkce, jako např.:

• „vicepresident  Evropské  organizace  pro  řízení  jakosti  (EOQC)  (1967-1971)  a 

předsedkyně názvoslovné komise WOQC (1980-1993),

• členka Mezinárodní akademie pro jakost AIQ (od 1969),

• členka Mezinárodního statistického ústavu ISI (od 1969),

• členka Královské statistické společnosti pro jakost ASQ (od 1969),

• členka Americké společnosti pro jakost ASQ  (od 1969),

• členka  pracovních  skupin  ISO TC 176 a IEC/TC 56,  zakládající  člen  a  čestná 

předsedkyně ČSJ,

• členka České statistické společnosti, Jednoty českých matematiků a fyziků a České 

společnosti pro kybernetiku a informatiku,

• členka  redakčních  rad  odborných  časopisů  např.  Aplikace  matematiky,  Svět 

jakosti)“.13 

2.4. Ceny za jakost

V Japonsku je pojem kvalita vnímán jako státní priorita, kde vláda pracuje již od 

50. let a podporuje zlepšování kvality. Vláda se významně podílí na udílení první národní 

ceny za kvalitu ve světě – tzv. Demingově ceně, která se uděluje již od roku 1951 podle dr. 

W. A. Deminga.

V USA je od roku 1987 je předávána Cena Malcolma Baldrige, která je  nazvaná 

podle jeho tvůrce Malcolm Baldrige National Quality Award. Cenu vyhlásil příslušným 

zákonem  Kongres  USA  a  každoročně  jí  předává  prezident  USA.  „V  roce  1998  byla 

13 Kurz pro manažery jakosti. Česká společnost pro jakost Praha. Učební texty ČSJ. 10/2005. Nepublikováno.
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publikována  kritéria  Baldrigeovy  ceny  pro  oblast  zdravotní  péče  se  zaměřením  na  

soustavné zlepšování kvality a spokojenosti pacientů i se zaměřením na kvalitu provozu.“14 

Velká pozornost je věnována kvalitě  i  v Evropské unii.  „Pro dosažení evropské 

konkurenceschopnosti byla v roce 1993 podpora jakosti zařazena do Bílé knihy - Rozvoj, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Rada ministrů tuto iniciativu schválila. Ty se staly 

základem obdobných politik  v členských  státech  EU.  V roce  1998 byla  na  Evropském 

konventu jakosti v Paříži podepsána - Evropská charta jakosti“15 viz příloha č. 2.

Z amerického a japonského vzoru vycházela i Evropská Unie. V roce 1987 založila 

Evropskou nadaci pro management kvality (EFQM) a od roku 1991 vyhlašuje Evropskou 

cenu za jakost. Jejím posláním je stimulovat především evropské organizace k neustálému 

zlepšování jejich činností, aby jednotlivé organizace vnímali kvalitu jako zásadní princip 

pro dosažení výhody před konkurencí.

2.4.1. Národní program kvality v České republice

„Vláda  České  republiky  schválila  Národní  politiku  podpory  jakosti (NPJ)  na 

základě usnesení vlády ČR č. 458 ze dne 10. 5. 2000.“ 16 Cílem tohoto programu bylo 

vytvořit v České republice prostředí, ve kterém by jakost byla přirozenou součástí života 

společnosti.  Konkrétní odpovědnost za vytvoření podmínek pro vyhlášení Národní ceny 

ČR pro jakost  má  Rada ČR pro jakost,  která  je  poradním,  iniciačním a  koordinačním 

orgánem vlády ČR. „Vláda svým usnesením č. 806 ze dne 22. srpna 2001 přijala program 

Národní ceny ČR za jakost“.17 

2.4.2. Strategické cíle Národní politiky kvality

Novou strategii Národní politiky kvality v ČR na období let 2008-2013 přijala Rada 

na svém zasedání 30. ledna 2008. Základním strategickým cílem je udržitelný rozvoj a růst 

kvality  života  v České  republice,  který  je  „formulován  jako  proces  změn,  v němž  se 

využívání  zdrojů,  výchova  a  vzdělávání,  orientace  investičního  a  technického  rozvoje,  

14 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví : Brno. Computer Press. 2003. s. 312. ISBN 80-7226-996-8
15 Šnajdr, I.; Hercík, P.; Vítková, R.; Petříková, R.; Vápeníček, A. Efektivnost certikovaných systémů. Praha : 
Národní informační středisko pro kontrolu jakosti. 2006. s. 11. ISBN 80-02-01862-1 
16,17 Přibek, J. Systémy managementu jakosti : Národní informační středisko pro podporu jakosti. Praha. 2004. 
s. 17., s. 100. ISBN 80-02-01688-2
17
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jakož i vývoj institucionálních struktur a vzájemné chování institucí i občanů budou uvádět  

do souladu se současnými i budoucími potřebami společnosti v ČR“.18 

Rada  kvality  ČR  pojmenovala  nejdůležitější  oblasti,  kterými  by  se  jednotlivé 

rezorty měly ve vztahu ke kvalitě zabývat:

• Vzdělávání a osvěta

• Věda a výzkum

• Podnikání

• Zemědělská výroba, výroba potravin, lesnictví

• Ochrana životního prostředí

• Obchod a cestovní ruch

• Doprava

• Péče o zdraví občanů

• Sociální služby

• Veřejný sektor

• Ochrana spotřebitele, právo 

• Kultura

• Energetika, přírodní zdroje

• Obrana

2.4.3. Oddělení kvality zdravotních služeb - rezort MZ ČR

Cílem  kvality  zdravotní  péče  je  zejména  zajistit  bezpečnost  pacientů  při 

hospitalizaci  ve  zdravotnických  zařízeních.  Trvalé  zvyšování  kvality  péče  vychází  z 

„akreditačního  programu Mezinárodní  společnosti  pro  kvalitu  ve  zdravotnictví  ISQua,  

požadavků WHO – Zdraví 21, určený pro Evropský region, WHO – Aliance pro bezpečí  

pacientů, WHO – Program nemocnice podporující zdraví, EK/Skupinou na vysoké úrovni  

pro zdravotní služby a lékařskou péči“19. 

Na MZ ČR byla vytvořena pracovní skupina pro kvalitu zdravotní péče, která má 

na  starosti  výhradně  rozvoj  a  podporu kvality  zdravotních  služeb.  Záběr  této  pracovní 

skupiny je velmi široký, o čemž svědčí následující aktivity:
18 Národní program kvality 2008 : Národní informační středisko podpory kvality. Praha, s. 12. ISBN 978-80-
02-02026-4
19,20 Národní program kvality 2008 : Národní informační středisko podpory kvality. Praha. s. 76-77. ISBN 
978-80-02-02026-4 
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• zabývá se rozvojem celého systému kvality zdravotních služeb v souladu 

s programy  kvality  EU,  WHO  a  mezinárodně  uznávanými  programy 

kvality ve zdravotnictví,

• navrhuje a koordinuje programy kvality  zdravotních  služeb v souladu se 

strategií ministerstva zdravotnictví,

• úzce  spolupracuje  s odbornými  a  profesními  organizacemi,  které  se 

zabývají kvalitou zdravotních služeb (ČSL JEP, ČLK, SZU – Středisko pro 

kvalitu, SAK ČR, atd.),

• zpřístupnila „Informační portál kvality a bezpečnosti zdravotních služeb“, 

který  shromažďuje  veškeré  dostupné  informace  z oblasti  kvality 

zdravotních  služeb  a  bezpečí  pacientů.  Jedna  součást  portálu  kvality  je 

„Kniha  bezpečí“,  která  je  určena  jak  laické,  tak  i  odborné  veřejnosti  a 

shrnuje aktuality v oblasti bezpečí pacienta, včetně uvedení dobrých rad pro 

pacienty.20

2.5. Kvalita zdravotní péče

Všechny  průmyslově  vyspělé  státy  se  rozličnými  způsoby  vypořádávají  se 

zajištěním a dostupností kvalitní zdravotní péče. Ve chvíli, kdy tyto problémy přerůstají 

národní  úroveň,  musí  být  řešeny  na  úrovni  mezinárodní  spolupráce.  „Koordinátorem 

hlavních  činností  v této  oblasti  se  stala  především  Světová  zdravotnická  organizace 

(WHO), ale i například OECD, Evropská unie nebo Světová banka“21. Kvalita zdravotní 

péče  se  stala,  od  konce  minulého  století,  jednou  z priorit  ve  zdravotnictví.  V řadě 

vyspělých zemí se v posledních letech klade velký důraz na kvalitu poskytované zdravotní 

péče. Zvyšování kvality péče je jedním z cílů evropské strategie programu WHO Zdraví 

21  –  zdraví  pro  všechny  v  21.  století,  který  je  dlouhodobým  programem  zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Definovat  kvalitu  v rámci  dané  profesionální  a  etnické  kultury  a  v kontextu 

konkrétní situace je velmi složité. Podle WHO (1982) je kvalita zdravotní péče definována 

„jako  „stupeň  dokonalosti  poskytované  péče  ve  vztahu  k soudobé  úrovni  znalostí  a  

20

21 Čevela, R.; Strnad, L. Zdravotní politika a zdravotnictví. In Gynekolog, 4. 2001. s. 214. 
[citováno 20. 10. 2008]. Dostupný z WWW: http://www.gyne.cz/clanky/2001/501cl11.htm
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technologického  vývoje“  a jak  uvádí  Gladkij  „v souladu s ekonomickými  možnostmi“.22 

Americký  profesor  Donabedian  chápe  kvalitu  jako druh péče,  při  kterém lze  očekávat 

maximální  užitek  pro  pacientovo  zdraví,  přičemž  očekávaný  užitek  je  ve  srovnání 

s náklady ve všech fázích léčebného procesu vyšší. V Maxwellově konceptu kvality péče 

lze  spatřit  parametry  poskytované  zdravotní  péče,  která  se  vztahuje  především 

k pacientovi.  Jde  zejména  o  „dostupnost,  relevanci  k potřebám,  účinnost  z hlediska  

pacienta,  spravedlnost,  společenskou  přijatelnost  a  ekonomickou  účinnost“.23 Z tohoto 

konceptu vychází také Joint Commision on the Acreditation of Health Care Organizations. 

Tato  organizace  žádá,  aby  zdravotnická  zařízení,  která  usilují  o  akreditaci,  definovali 

kvalitu zdravotní péče s přihlédnutím k těmto kritériím: dostupnost péče, účinnost péče, 

přiměřenost  péče,  soustavnost  péče,  ekonomická  efektivnost  péče,  bezpečnost  péče, 

přijatelnost péče.24

Obecná definice,  která  se  podílela  při  řešení  strategie  v různých zdravotnických 

zařízeních, nezávisle na výši jejich zdrojů říká, že:  „kvalitní zdravotní služba je ta, která 

zdroje organizuje tím nejefektivnějším způsobem, aby se spolehlivě uspokojily zdravotní  

potřeby těch nejpotřebnějších, pokud jde o prevenci a péči, bez plýtvání a na vyšší úrovni  

požadavků“.25

Velmi obecná definice kvality zdravotní péče může být vyjádřena jako provádění 

správných činností, ve správném čase a na správném místě. Pro lepší názornost uvádím 

přehlednou tabulku s porovnáním aspektů kvality zahrnutou v různých definicích. 

Porovnání aspektů kvality zahrnutých v různých definicích26

     Tabulka č. 1

Donabedian

1988

Maxwell

1992

Rada Evropy NLHI
JCAHO*

1999

SZO

2006

22 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví : Brno. Computer Press. 2003. s 292. ISBN 80-7226-996-8
23 Hanušová, P.; Háva, P. České nemocnice v kontextu reformy veřejné správy. In Rozvoj české společnosti v 
Evropské unii I (Příspěvky z konference). Sociologie. Prognostika a správa. UK FSV.
24 Strnad, L.; Gladkij, I. Řízení kvality péče nemocničního oddělení. In Gynekolog. 2. 2000. [citováno 
21. 2. 2009]. Dostupný z WWW: http://www.gyne.cz/clanky/2000/200cl9.htm
25 WHO – Směrnice pro vývoj strategií kvality a bezpečnosti v kontextu zdravotního systému. Praha : 
Ministerstvo zdravotnictví ČR [citováno 19. 2. 2009]. 2008. s 24. Dostupný z WWW: 
http://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/Pages/71-Mezinarodni-aktivity-.html
26 WHO – Směrnice pro vývoj strategií kvality a bezpečnosti v kontextu zdravotního systému. 2008. Praha : 
Ministerstvo zdravotnictví ČR [citováno 19. 2. 2009]. s 53. Dostupný z WWW: http://portalkvality.mzcr.cz/
Odbornik/Pages/71-Mezinarodni-aktivity-.html (upraveno)
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1998

Efektivnost Efektivnost Efektivnost Efektivnost Efektivnost

Výkonnost Výkonnost Výkonnost Výkonnost Výkonnost

Přístup Přístup Přístup Přístup Přístup

Bezpečnost Respekt Bezpečnost Bezpečnost Bezpečnost

Přiměřenost Přiměřenost Přiměřenost Přiměřenost -

Rovnost Rovnost - - Rovnost

- - - Včasnost -

- Přijatelnost Přijatelnost - Přijatelnost

-

Volba/

Dostupnost

informací

Uspokojení 
pacienta

-

Soustředěnost

na

pacienta

Zlepšení 
zdraví

Technická 
způsobilost

Účinnost - -

- - - Dostupnost -

- Relevance Posouzení
Prevence/

včasná 
detekce

-

* NLHI/JCAHO: National Library of  Healthcare Indicators [Národní knihovna ukazatelů zdravotní  péče] 
Joint Commission on Accreditaion of Healthcare Organisations [Společná komise pro akreditaci organizací 
zdravotní péče]

Lze  se  jen  domnívat,  že  pojem kvalita  zdravotní  péče  není  v mnoha  případech 

správně  pochopen  a  mezi  zdravotníky  bývá  často  zakořeněn  mylný  názor,  že  kvalita 

zdravotní péče je především klinická kvalita nebo také, že kvalita je vnímána jako kvantita, 

to znamená čím více vyšetření, tím je to více kvalitní péče.  

2.5.1. Kvalita ze systémového hlediska

Ze systémového hlediska Donabedian vidí kvalitu zdravotní péče ze tří vzájemně 

spjatých hledisek:
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• struktury, kam můžeme zahrnout odbornost pracovníků, přístrojové a jiné 

vybavení, organizaci péče a její zdroje.

• procesu,  kde  lze  vidět  kvalitu  vztahu  lékaře  a  pacienta,  kvalitu 

diagnostických a léčebných postupů, úroveň řízení a využití zdrojů.

• výsledku můžeme spatřit zlepšení zdravotního stavu pacienta, kvality života 

a spokojenost pacienta. 

2.5.2. Kvalita z hlediska pacienta/klienta

Ve zdravotní péči definujeme jako zákazníka samotného pacienta/klienta. Kvalitní 

zdravotní služba nabízí pacientům to, co by chtěli a čekali od zdravotní péče.  Očekávání 

pacienta/klienta:

• včasná, komplexní a dostupná péče,

• bezpečná péče,

• péče dle posledních poznatků,

• spravedlivá a solidární péče,

• péče minimálně časově náročná,

• možnost spolurozhodování,

• příjemný a vzdělaný zdravotnický personál.

2.5.3. Kvalita z hlediska profesionálního

Zdravotníci mají většinou standardizované metody a postupy a tím se řadí k těm 

nejefektivnějším. Z daného hlediska se dá zjistit, zda zdravotní služby naplňují potřeby, tak 

jak  jsou  definovány odborníky,  kteří  je  uskutečňují.  Kvalitní  péči  o  pacienty  můžeme 

chápat jako poskytování správné zdravotní péče, správnému pacientovi, ve správný čas a 

na správném místě.27 

27 Gladkij,  I.  Úvod  do  zdravotní  politiky,  ekonomiky  a  sociologie  zdravotnictví :  Olomouc.  Univerzita 
Palackého v Olomouci. 2000. ISBN 80-244-0176-2
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2.5.4. Kvalita z hlediska řízení

Management  se zabývá využitím zdrojů (lidských i finančních)  podle nejlepšího 

způsobu, aby bylo dosaženo vysoké odborné kvality, bez zbytečného plýtvání principem 

neustálého  zvyšování  kvality.  Pro  management  je  kvalita  péče  významným 

marketingovým a konkurenčním aspektem, ať už ve vztahu k potencionálním pacientům, 

tak  i  ke  zdravotním pojišťovnám.  Jak  uvádí  Škrlovi,  kvalita  zdravotní  péče,  měřitelná 

indikátory kvality, je významným nástrojem pro zvyšování efektivity poskytované péče.28 

Očekávání managementu zdravotnického zařízení:

• spokojený pacient/klient,

• kvalitní a loajální zaměstnanci, 

• vyrovnaný hospodářský výsledek - efektivnost provozu, optimální náklady včetně 

personálních.

2.5.5. Kvalita z hlediska zaměstnance

Řízení  lidských  zdrojů  je  jedna  z nejdůležitějších  oblastí  celého  managementu, 

protože na lidské zdroje navazují další zdroje.

Očekávání zaměstnance pracujícího ve zdravotnickém zařízení:

• péče o pacienty dle posledních vědeckých poznatků,

• bezpečnost prostředí,

• bezpečnost po stránce právní,

• nejnovější zdravotnické přístroje a prostředky,

• minimální ekonomická omezení (např. šetření léky),

• kvalitní informace a řízení,

• dostatek veškerého personálu,

• finančně dobře ohodnocená práce,

28 Škrla, P.; Škrlová, M. Kreativní ošetřovatelský management : Praha. Advent-Orion. 2003. ISBN 80-7172-
841-1
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• spokojený pacient/klient.

2.5.6. Kvalita z pohledu ekonomické a provozní efektivity

     Kvalita péče z pohledu ekonomického znamená, že je třeba si uvědomit fakt, že 

zdroje jsou vždy limitované a pokud se s nimi nebude nakládat  hospodárně,  mohly by 

chybět tam, kde by mohly přinést užitek. Kvalitní péče může šetřit zdroje tím, že se bude 

eliminovat například některá zbytečně opakovaná vyšetření, zbytečné návštěvy u lékaře, 

rehospitalizace nebo reoperace a také nekvalitní  péčí vzniklé mimořádné události,  které 

jsou potom nákladně napravovány.

Je třeba také mít na zřeteli skutečnost, že implementování systému řízení kvality je 

také  spojeno  s náklady,  které  nejsou  zanedbatelné.  Cílem  je,  aby  si  tyto  skutečnosti 

uvědomilo zejména vrcholové vedení zdravotnického zařízení,  a potom se tyto náklady 

jistě vyplatí29.

2.6. Systémy řízení kvality péče

Řízení kvality ve zdravotnických zařízeních má velmi široký záběr. Nejenže řídí 

poskytování  léčebné  a  ošetřovatelské  péče,  ale  také  řídí  podpůrné  procesy  ve 

zdravotnickém  zařízení.  Do  těchto  procesů  můžeme  zařadit  stravování  pacientů,  praní 

prádla,  úklid,  ostrahu,  dopravu  pacientů  po  areálu,  atd.  Neméně  důležitým  prvkem 

z hlediska řízení kvality je otázka bezpečnosti zdravotnického zařízení, do kterého můžeme 

zahrnout nejen bezpečné uchování důvěrných informací, ale i prevenci ohrožení pacientů, 

jejich  návštěv  nebo  zdravotnického  personálu.  Z toho  můžeme  odvodit,  že  kvalita  je 

důležitá pro poskytovatele zdravotní péče i pro širokou veřejnost.

Abychom  mohli  hodnotit  kvalitu  péče,  musíme  předem stanovit  určitá  kritéria, 

které potom hodnotí externím auditem tzv. třetí strana. V současné době existuje několik 

systémů,  jejímž  úkolem  je  zabývat  se  kontrolou,  monitorováním,  analyzováním  a 

hodnocením kvality péče. 

2.6.1. Normy ISO 

29 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví: Brno. Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-996-8
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Normy  ISO  jsou  mezinárodní  normy,  vydávané  International  Organization  for 

Standardization.  Mezinárodní  organizace  pro  normalizaci -  organizace  koordinující 

normalizační technické činnosti v mezinárodním měřítku k usnadnění spolupráce v oblasti 

vědy, techniky a hospodářství. Založena v roce 1946, se sídlem v Ženevě, tehdejší ČSR 

byla zakládajícím členem

Tvorbou  mezinárodních  norem  jsou  pověřeny  technické  komise  ISO. 

O jednotlivých návrzích pak hlasují členové ISO. Z mezinárodních norem vycházejí normy 

evropské  a  z nich  následně  normy  národní.  Národním  zástupcem  ISO  pro  Českou 

republiku je Český normalizační institut, od 1. 1. 2009 nově ÚNMZ - Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a zkušebnictví. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům 

řízení  např.  kvality,  bezpečnosti,  environmentálním řízením atd.  Jednotlivé  normy jsou 

koncipovány tak, aby byly použitelné pro organizace všech typů a velikostí,  a navazují 

svojí  strukturou  na  normu  ISO  9000:2008  tak,  aby  bylo  možno  vytvořit  efektivně 

fungující, integrovaný systém řízení organizace.

U těchto norem můžeme vidět, že respektují obecné zásady řízení a plní požadavky 

všech  dotčených  stran.  Při  budování  a  rozvíjení  systému  kvality  dle  norem  ISO,  lze 

očekávat, že v organizaci bude kladně ovlivněno několik oblastí:

• pořádek v dokumentaci, zejména zdravotnické,

• jasně definované odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců,

• posílení důvěry u pacienta,

• konkurenceschopnost. 

První rozsáhlou inovací prošly normy ISO 9000 v roce 1994, kdy se změnil obsah i 

jejich struktura.  Další  rozsáhlou inovací  prošly v roce 2000, kdy tento standard doznal 

značných změn. Z požadavků definovaných do 20 prvků normy se stala norma procesní, 

zaměřená  na  činnosti  a  procesy  organizace,  měření  jejich  efektivnosti  a  naplnění 

požadavků zákazníka. Díky této změně můžeme říci, že se tato norma dá plně aplikovat na 

jakékoli organizace, včetně zdravotnických. Nelze již říci, že je vhodná pouze pro výrobní 

podniky.  Díky této revizi  zaznamenal také segment služeb, kam můžeme poskytovatele 

zdravotnických  služeb  zařadit,  nebývalý  nárůst  v implementaci  a  certifikaci.  Poslední 

revize  normy  ISO  9001  byla  provedena  v listopadu  2008.  Tato  revize  nezavádí  nové 

požadavky, pouze vysvětluje a upřesňuje stávající. 
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8 zásad řízení kvality30

                            Tabulka č. 2

Zaměření na zákazníka
Vedení a řízení zaměstnanců

Zapojení zaměstnanců
Procesní přístup

Systémový přístup k řízení
Neustálé zlepšování

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

     Zdroj: vlastní

1.1.1.1.Základní normy pro systém řízení kvality

ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality – Požadavky

Předmětem  této  normy  je  ucelený  systém  požadavků  aplikovatelných  na 

management  jakékoli  organizace  bez  ohledu  na  typ,  velikost  a  vyráběné  výrobky  či 

poskytované  služby.  Norma  ISO  9001:2008  požaduje  přijetí  procesního  přístupu. 

Management  každé  organizace  řídí  procesy  a  činnosti,  které  se  vzájemně  ovlivňují,  a 

kvalita výstupů z jednoho procesu může ovlivnit kvalitu dalšího procesu, což platí také o 

výkonnosti, tj. objemu výstupů z těchto procesů. 

ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu EMS

30 ČSN EN ISO 9004:2008 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti. 
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Tato  mezinárodní  norma  specifikuje  požadavky  na  systém  environmentálního 

managementu. Je vytvořena tak, aby ji bylo možno aplikovat v organizacích všech typů a 

velikostí. Norma ISO 14001:2004 umožňuje organizaci stanovit environmentální politiku a 

cíle, dosáhnout shody s nimi a prokázat tuto shodu jiným. Hlavním cílem této normy je 

podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování.

OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrana zdraví při práci

Tato specifikace pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje 

požadavky  na  systém  řízení  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (BOZP)  tak,  aby 

umožnila organizaci řídit rizika spojená s BOZP a zlepšovat vlastní výkonnost. Prostředky 

vložené  do  zavedení  a  certifikace  účinného  systému  managementu  bezpečnosti  práce 

vedou k omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů, k minimalizaci nákladů 

spojených s nehodami na pracovišti  a ke snížení  pravděpodobnosti  postihu za porušení 

právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tři  výše  jmenované  normy  ISO  9001:2008,  ISO  14001:2004  a  OHSAS 

18001:2007 tvoří základ při aplikaci systémů řízení kvality. Existuje ale řada dalších, které 

zatím nejsou příliš rozšířeny, neboť se většinou jedná o normy specifické, které se aplikují 

u jednotlivých úzce zaměřených společností. Jedná se např. o IT společnosti, zdravotnické 

a kalibrační laboratoře nebo výrobce zdravotnických prostředků.

1.1.1.2.Specifické normy pro systém řízení kvality

ISO 13485:2003 Zdravotnické prostředky: Systémy managementu jakosti – 
                            Požadavky pro účely předpisů

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu jakosti pro organizace 

zabývající se návrhem, vývojem, výrobou, instalací či prováděním servisu zdravotnických 

prostředků. Dále pak návrhem, vývojem a dodáváním příslušných služeb. Požadavky této 

mezinárodní  normy  jsou  kladeny  především  na  zdokumentování  činností  souvisejících 

s realizací produktu včetně povinnosti vytváření příslušných záznamů. Dále jsou kladeny 

přísnější požadavky na pracovní prostředí a odbornou způsobilost pracovníků.

ISO 15189:2003 Zdravotnické laboratoře: Zvláštní požadavky na jakost 
                            a způsobilost
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Norma  ISO  15189:2003  vychází  z normy ISO  17025:1999  a  je  orientovaná  na 

zdravotnické laboratoře s cílem zkvalitnit jejich služby, které jsou základem kvalitní péče o 

pacienta.  Aby k tomuto cíli  laboratoř došla, je nutné nastolit vhodný způsob řízení celé 

organizace.  Požadavky  této  mezinárodní  normy  jsou  kladeny  především  na  organizaci 

činností  souvisejících s analytickou prací laboratoře.  Tato činnost začíná preanalytickou 

fází  (tzn.  organizací  příjmu,  identifikací  a  přípravou  pacienta,  odběrem,  dopravou  a 

skladováním vzorků). Pokračuje samotnou analytickou fází (zpracováním a vyšetřováním 

klinických  vzorků).  Končí  postanalytickou  fází  tj.  následným  ověřením,  interpretací, 

předkládáním zpráv a poradenskou činností. Dále jsou kladeny velmi přísné požadavky na 

odbornou způsobilost pracovníků, na pracovní prostředí a v nemalé míře i na dokumentaci 

celého systému.

ISO 27001:2005 Systémy managementu bezpečnosti informací - specifikace s 

                            návodem pro použití
ISO/IEC  27001:2005  je  mezinárodní  standard  definující  požadavky  na  systém 

managementu  bezpečnosti  informací.  Systém  managementu  bezpečnosti  informací  je 

systematický  přístup  k řízení  bezpečnosti  důvěrných informací  zahrnující  zaměstnance, 

procesy,  IT  systém  a  strategii  firmy.  ISO  27001:2005  pomáhá  identifikovat,  řídit  a 

minimalizovat hrozby zneužití důvěrných informací. Při zavádění systému managementu 

bezpečnosti  informací  je využívána  norma ISO 17799, jež  poskytuje  podrobný přehled 

využitelných bezpečnostních opatření. V současné době je celosvětově certifikováno přes 

3000 firem podle normy ISO 27001:2005.

ISO 19011:2002 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo

                            systému environmentálního managementu
Provádět  interní  audity,  to  je  povinnost,  která  plyne  z požadavků  jednotlivých 

norem k systémům řízení. Tyto normy nezahrnují konkrétní požadavky, které se vztahují k 

řízení procesu interních auditů. Pro tyto požadavky platí norma ISO 19011. Tato norma 

popisuje postup pro provádění interních auditů, kromě zmíněných systémů ji lze využít i 
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pro  auditování  systémů  managementu  BOZP  dle  OHSAS  18001  nebo  systémů  řízení 

zpracovaných dle oborových norem.

2.6.2. TQM - Total Quality Management 

Japonská  konkurence  donutila  nejprve  americké  a  potom  evropské  firmy,  aby 

převzaly  její  principy  a  přístupy  ke  kvalitě.  Filozofii  řízení  TQM charakterizuje  zcela 

přesně výrok, že „TQM se více než na řízení kvality zaměřuje na kvalitu řízení“.31

Vývoj řízení jakosti

              Obrázek č. 2

čas

jakost

Kontrola jakosti

Prokazování jakosti

Management jakosti

TQM
Podnikatelská úspěšnost

                               Zdroj: J. Veber, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

TQM  klade  důraz  na  neustálé  zlepšování  a  je  nastaveno  tak,  aby  fungovalo 

maximálně efektivně a výkonně za co nejnižší náklady, a aby maximálně využívalo lidské 

a materiální zdroje ve všech oblastech. Tento systém můžeme chápat jako nadstavbu nad 

normy ISO 9000. „Hlavní principy strategie TQM v systému zdravotní péče jsou zejména  

zaměření  na  uživatele  péče,  klienty  -  pacienty,  týmovou  spolupráci,  odstranění 

profesionálních bariér a řízení lidských zdrojů“.32

Při poskytování péče se TQM opírá o Evidence Based Medicine (EBM), neboli 

medicínu založenou na důkazech. 

31 Veber, J. Management kvality od ISO 9000 k TQM. Praha : Nakladatelství Máchova kraje. 1997. s. 157. 
ISBN 80901730-5-5
32 Madar, J. a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha : Grada Publishing. 2004. s. 45. ISBN 80-
247-0585-0
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„O  EBM  jako  takové  se  začalo  hovořit  na  počátku  90.  let  20.  století,  termín  

evidence based medicine pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu, pokusy  

využít  výsledků lékařského výzkumu a statistiky  v  praxi  jsou však již  staršího data.  Za  

předchůdce  dnešní  EBM  je  považován  Francouz  Pierre  Ch.  A.  Louis,  který  se  již  v  

polovině  19.  století  pokoušel  zavést  statistickou  analýzu  do  hodnocení  lékařské  léčby,  

avšak neměl následovníky. Důležitým krokem bylo formulování pravidel pro klinické studie  

s  využitím numerických  metod genetikem Ronaldem Fisherem ve 20.  letech 20.  století,  

kterým se však většího využití dostalo až po 2. světové válce zásluhou prací Sira Augustina  

Bradforda Hilla a jeho následovníků Richarda Dolla a Archie Cochrana“.33 

Principem EBM je  vědomé,  zřetelné  a  soudné používání  nejlepších  současných 

poznatků při rozhodování o zdravotní péči jedince. Snahou je napravit často nepodložené 

nebo  zkreslené  informace,  vyhodnotit  jednotlivé  léčebné  kroky  a  zejména  vytvořit 

doporučené léčebné postupy. 

2.6.3. Model EFQM – Model evropské ceny za kvalitu

Evropská  nadace  pro  management  jakosti  (European  Foundation  for  Quality 

Management)  byla  založena v roce 1988 a vytvořila  základní  strukturu modelu EFQM, 

který  aplikuje  všechny podstatné  zásady a  principy  TQM.  Gladkij  uvádí,  že  „zásadní 

výhodou  je  na  rozdíl  od  systémů  založených  na  klasických  ISO  normách  kontinuální  

charakter řízení kvality“.34 Model EFQM vlastně tlačí organizaci do stálého monitorování 

svého stavu a tím i k stálému zvyšování kvality. 

Model EFQM
      Obrázek č. 3

33 Jarolímková,  A.  Evidence  based  medicine  a  její  vliv  na  činnost  lékařských  knihoven  a  informačních 
středisek. Knihovnická revue. 2004, roč. 15, č. 2.
34 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví : Brno. Computer Press. 2003. s. 312. ISBN 80-7226-996-8
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Zdroj: Česká společnost pro jakost, o.s.

Hodnotící schéma obsahuje 9 hlavních kritérií, kde procenta definují váhu těchto 

hlavních kritérií. Zatímco prvních pět kritérií tj. nástroje a prostředky doporučují, jak by 

mělo být v organizaci postupováno, kritéria výsledků ukazují, co bylo dosaženo. 

2.6.4. Akreditační standardy JCAHO 

Je to nejznámější organizace z akreditačních zdravotnických skupin v USA. Tato 

nezávislá  nezisková organizace od roku 1951 neustále  rozpracovává soubor kritérií  pro 

hodnocení úrovně a kvality poskytované zdravotní péče. Její hlavní úkol je trvale zlepšovat 

bezpečnost a kvalitu zdravotní péče prostřednictvím akreditace, která podporuje zvyšování 

výkonnosti organizací ve zdravotnictví. Bezpečností pacientů se zabývá více než polovina 

akreditačních standardů JCAHO. 

Pro  ilustraci  uvádím oblasti,  týkající  se  zvýšení  bezpečnosti  pacientů,  které  lze 

implementovat i do českých zdravotnických zařízení:

• lepší identifikace pacientů,

• zkvalitnění  efektivní  komunikace  mezi  poskytovateli  péče  –  vytvoření 

závazných zkratek používaných v organizaci,
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• zlepšení  bezpečnosti  rizikových  medikací  –  oddělení  koncentrovaných 

elektrolytů na oddělení,

• zabránění stranové záměny při chirurgickém výkonu, 

• zlepšení bezpečnosti při užívání infuzních pump,

• zabezpečení klinických poplašných systémů – pravidelná údržba,

• omezení rizik nozokomiálních infekcí.35

2.6.5. Akreditační standardy SAK (Spojená akreditační komise)

Spojená  akreditační  komise  ČR vznikla  v  roce  1998  jako  nevládní  organizace, 

jejímiž  zakladateli  byla  Asociace  nemocnic  ČR  a  Asociace  českých  a  moravských 

nemocnic.  „Jejím  posláním  je  trvalé  zvyšování  kvality  a  bezpečí  zdravotní  péče  v  ČR 

pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit“.36 

Komise vypracovala první akreditační standardy, které vyšly ve Věstníku MZ ČR v 

roce  1998.  V roce  2005  vydala  SAK  ČR  manuál  a  metodiku  plnění  národních 

akreditačních  standardů  pro  nemocnice.  U  každého  standardu  je  přiřazen  indikátor 

standardu a způsob kontroly, tyto standardy jsou řazeny podle jednotlivých oblastí. 

V září  2009 má vyjít  2.  vydání  akreditačních  standardů,  včetně  metodiky  jejich 

plnění.  Celkový  počet  standardů  bude  zvýšen  na  74,  zvýšil  se  i  počet  indikátorů  u 

jednotlivých standardů. 

2.6.6. Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua)

Vznikla v roce 1985 během setkání odborníků ve zdravotnictví  v italském městě 

Udine. Tato mezinárodní společnost (The International Society for Quality in Health Care - 

ISQua) je ovlivněna názory prof. Donabediana. pro kvalitu ve zdravotnictví. Její dceřiná 

organizace  ALPHA  (Agenda  for  Leadership  in  Programs  in  Healthcare)  pomáhá 

jednotlivým zemím vytvářet nebo zlepšovat jejich akreditační standardy pro zdravotnická 

zařízení na národní úrovni. Snaží se do těchto standardů zabudovat principy významných 

35 Škrla, P. Především neublížit. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů. 2005. ISBN 80-7013-419-4 
36 Spojená akreditační komise ČR [citováno 20. 11. 2008] Dostupné z www: http://www.sakcr.cz/about.php
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systémů kvality,  jako jsou ISO nebo Baldrige. Model JCI je v souladu s mezinárodními 

principy ALPHA. 37,38    

2.7. Audit - hodnocení kvality 

V oblasti  kvality  zdravotní  péče  je  audit  chápán  jako  nestranné  prověřování. 

Hodnocení  kvality  zdravotní  péče  můžeme  chápat  jako  „systematické  a  nezávislé  

zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnost v oblasti kvality a s nimi spojené výsledky  

jsou  v souladu  s plánovanými  záměry  a  zda  se  tyto  záměry  realizují  efektivně  a  jsou  

vhodné pro dosažení cílů“.39

2.7.1. Externí audit

Systémy  řízení  kvality  péče  musí  splňovat  důležitou  podmínku,  kterým  je 

hodnocení  kvality  péče,  které  je  v současné  době  sice  dobrovolné,  ale  málokteré 

zdravotnické zařízení  si jej  může dovolit  opomenout.  Organizace by tím mohla přijít  o 

důvěru pacientů, a to by mohlo nést s sebou další následky v podobě například krácení 

finančních prostředků a tím i ohrožení existence zdravotnického zařízení. V současné době 

se zvyšují počty zdravotnických zařízení, které usilují buď o certifikaci, nebo akreditaci 

zdravotnického zařízení, která je pro zařízení jednoznačně přínosem. Odpověď na otázku, 

zda se vydat cestou certifikace nebo akreditace není snadná, ale abychom se mohli správně 

rozhodnout, je důležité pochopit základní principy. 

2.7.1.1.  Certifikace
Certifikace ve zdravotnickém zařízení se dá definovat jako „činnost třetí strany,  

kterou prokazuje dosažení přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný systém kvality je ve 

shodě s předepsanou normou“.40

37 Sovová, E. Historie programů kvality zdravotní péče [cit. 19. 4. 2009]. Dostupné z www: 
http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/06_2003/historie.html
38 Škrla, P.; Škrlová, M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent - Orion s.r.o. 2003. ISBN 80-
7172-841-1
39 ČSN EN ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.
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Proces certifikace se skládá ze dvou kroků – prvním je implementace požadavků 

vybrané normy do organizace. Následně po prvním interním ověření, organizace přistupuje 

k samotné certifikaci.  Certifikaci  provádí nezávislá  externí  akreditovaná organizace.  Při 

certifikaci externí auditoři hodnotí míru shody s požadavky vybrané normy ISO. V případě 

pozitivního  zjištění,  je  organizace  doporučena  k vydání  certifikátu.  Certifikát  uděluje 

certifikační  organizace  s  platností  tři  roky.  Průběžně (2 roky po sobě) je jednou ročně 

vykonáván periodický audit, jehož cílem je ověřit, že požadavky normy ISO jsou i nadále 

plněny, a že organizace svůj systém řízení zlepšuje a rozvíjí. 

Pravidelné  ověřování  kvality  zdravotnických  zařízení  má  na  zvyšování  kvality 

velký  vliv.  Nutí  tyto  organizace  zůstávat  v bdělém stavu,  a  tak  neustále  svoji  kvalitu 

zvyšovat,  což  je  velkým  přínosem.  Normy  ISO  zjišťují  schopnost  organizace  plnit 

požadavky zákazníka, požadavky předpisů a vlastní požadavky organizace.

2.7.1.2. Akreditace

Akreditace je „uznání oficiálně pověřenou autoritou,  že zdravotnické zařízení  je  

způsobilé k poskytování kvalitní zdravotní péče a má vytvořen funkční a účinný způsob pro  

posuzování výkonnosti a pro kontinuální zvyšování kvality poskytované péče“.41 V praxi to 

znamená,  že  oficiálně  pověřená autorita  (v ČR je to JCI,  SAK nebo NASKL) hodnotí 

zdravotnické  zařízení,  kde  posuzuje,  jak  má  zařízení  implementovány  požadavky  na 

zvyšování kvality zdravotní péče, a jak se snaží eliminovat rizika a tím zajišťovat bezpečné 

prostředí pro pacienty i pro zaměstnance. 

Některé standardy jsou závazné a musí je naplnit každé zařízení, které chce získat 

akreditaci.  Akreditační  šetření  respektuje  právní,  náboženské  a  kulturní  odlišnosti 

jednotlivých států. 

V České republice poskytují akreditaci tyto subjekty:

JCI (Joint Commision International)

40 Nenadál, J.; Noskievičová, D.; Petříková, R.; Plura, J.; Tošenovský, J. Moderní systémy řízení jakosti.  
Praha : Management Press. 2002. 191 s. ISBN 80-7261-071-6
41 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví : Brno. Computer Press. 2003. s 311. ISBN 80-7226-996-8
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Joint Commission International je dceřinou společností společnosti JCAHO, která 

„je největší akreditující organizací v USA, v rámci akreditačního procesu akredituje téměř  

20000  zařízení“.42 JCI  je  mezinárodní  organizace,  která  od  roku  1998  akredituje 

zdravotnická  zařízení  mimo  USA,  dnes  již  přes  80  akreditovaných  zdravotnických 

zařízení. Od roku 2008 má JCI platnou třetí edici mezinárodních akreditačních standardů 

pro nemocnice.

Cílem akreditace  je  naplnění  definovaných standardů.  Původně bylo  definováno 

368 standardů, které byly rozšířeny. V nových standardech je kladen velký důraz zejména 

na zajištění bezpečí pacientů během hospitalizace a prevenci omylů při poskytování péče. 

Součástí standardů se staly tzv. Bezpečnostní cíle JCI, které mapují rizikové situace během 

pobytu pacienta v nemocnici. 

Akreditace  se  uděluje  na  období  tří  let,  akreditované  nemocnice  musí  doložit 

zlepšení a optimalizaci postupů, zejména právě v oblasti řízení rizik, personálního řízení a 

kompetencí lékařů, lékové politiky či kontinuální tvorby odborných standardů.

     V České republice byly dle JCI akreditovány tyto nemocnice: 

• Ústřední vojenská nemocnice (2004)

• Nemocnice Na Homolce (2005)

• Ústav hematologie a krevní transfúze (2008)

SAK (Spojená akreditační komise)

Spojená akreditační komise ČR vznikla v roce 1998. Posláním je trvalé zvyšování 

kvality  a  bezpečí  zdravotní  péče  v  ČR  pomocí  akreditací  zdravotnických  zařízení, 

poradenské činnosti a publikačních aktivit. 

Toto poslání je naplňováno:

• vydáváním  národních  akreditačních  standardů  pro  zdravotnická  zařízení  včetně 

podrobné metodiky,

• pomocí  zdravotnickým  zařízením  připravujícím  se  k  akreditaci,  specifikace 

metodiky  dle  typů  zdravotnických  zařízení,  poradenství  při  vytváření  vnitřních 

42 Joint Commission International. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Komentovaný 
oficiální překlad : Grada Publishing. s. 11. ISBN 80-247-0629-6
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norem pro dané zařízení, poradenská činnost na místě včetně akreditace nanečisto,

• organizací  regionálních  i  celostátních  vzdělávacích  akcí  zaměřených  na 

problematiku kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů,

• vydáváním publikací v klasické i elektronické podobě zaměřených na zvyšování 

kvality péče o pacienty a zajištění jejich bezpečí,

• spoluprací s ostatními organizacemi v ČR, které se podílejí na zvyšování kvality 

zdravotní péče a spolupráce s orgány státní a veřejné správy ve zdravotnictví,

• podílem na mezinárodní  spolupráci v oblasti  zvyšování  kvality zdravotní péče a 

zajištění bezpečí pro pacienty,

• vytvořením  a  správou  vlastního  systému  vzdělávání  konzultantů  a  inspektorů 

akreditačního procesu.43 

SAK (Spojená akreditační komise) posuzuje zdravotnická zařízení podle 50 resp. 

74  akreditačních  standardů  (které  začnou  platit  v září  2009).  Velkou  nevýhodou  této 

akreditace je pouze její národní platnost, která platí pouze na úrovni České republiky. SAK 

v České  republice  akreditoval  již  cca  34 zdravotnických  zařízení,  mezi  něž  patří  např. 

Hamzova  odborná  léčebna  v Lužích  –  Košumberku,  Fakultní  nemocnice  v Motole, 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo Masarykův onkologický ústav Brno. 

NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře)

Národní  autorizační  středisko  pro  klinické  laboratoře  bylo  zřízeno  při  České 

lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v roce 2005. Hlavním cílem NASKL je dle 

Zřizovací listiny zejména zaměření na edukační a autorizační činnost, podpora Programu 

pro zvyšování  kvality.  NASKL vytvořil  sadu Národních  akreditačních  standardů,  které 

postupně doplňuje, a které vychází z normy ISO 15189:2003. NASKL spolupracuje s ČIA, 

jejich činnost se však neprolíná.  NASKL vede Registr  klinických laboratoří,  kterých je 

v tomto registru již cca 100 laboratoří.

1.1.1.3. Certifikace versus akreditace

43 Spojená akreditační komise [cit. 11. 5. 2009] Dostupné z WWW:  http://www.sakcr.cz/about.php
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Zejména v oblasti  systémů řízení je velmi důležité rozlišovat a používat správné 

pojmy.  Velmi  často  slyším,  jak  některý  subjekt  je  akreditován  dle  ISO  9001,  což  je 

nesprávné  označení.  Jestliže  hovoříme  o  systémech  řízení,  musíme  si  ujasnit,  co  to  je 

vlastně certifikace? Certifikaci provádí certifikační organizace, kterých v České republice 

působí kolem sedmdesáti. Obecně je uváděna informace, že 50% je českých organizací a 

50%  jsou  kanceláře  zahraničních  certifikačních  organizací.  Aby  mohla  certifikační 

organizace posuzovat systémy řízení a vydávat certifikáty, musí být akreditována tzn., že 

sama musí popsat celý proces certifikace a sama musí absolvovat audity, které ověřily její 

kompetenci. 

Českým  certifikačním  organizacím  toto  oprávnění  uděluje  Český  institut  pro 

akreditaci - ČIA. Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako Národní 

akreditační  orgán  založený  vládou  České  republiky  poskytuje  své  služby  v souladu 

s platnými  právními  předpisy  ve  všech  oblastech  akreditace  jak  státním,  tak  privátním 

subjektům.  Princip  jednotného  evropského  akreditačního  systému  tvořeného  národními 

akreditačními  orgány,  vychází  z postoje  ES  specifikovaného  v Globální  koncepci  o 

přístupu ke zkoušení a certifikaci.  Tyto organizace fungují podle jednotných pravidel a 

akreditují  podle  definovaných  mezinárodně  uznávaných  norem.  V souladu  s požadavky 

mezinárodních  norem  a  dokumentů  ČIA  provádí  nestranné,  objektivní  a  nezávislé 

posouzení způsobilosti – akreditaci.

Zahraničním organizacím  je  udělují  jednotlivé  národní  akreditační  orgány např. 

UKAS  (Velká  Británie),  DAR  (Německo),  COFRAC  (Francie),  RvA  (Nizozemí), 

SINCERT (Itálie), NORSK (Norsko). 

Obecně tedy můžeme říci, že ten kdo akredituje, sám necertifikuje, i když to také 

vždy neplatí. Např. v České republice ČIA, jako akreditační orgán akredituje laboratoře a 

to jak zdravotnické, tak např. kalibrační, podle norem ISO 15189 a ISO 17025.

V rámci České republiky působí i další subjekty, které provádí akreditace, nejedná 

se však o akreditace národním akreditačním orgánem – ČIA, ale velmi často se jedná o 

oborové akreditace, které se vyskytují zejména ve zdravotnictví (JCI, SAK, NASKL) viz 

kapitola 2.7.1.2.

Vztah mezi certifikací a akreditací
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    Tabulka č. 3

Certifikace Akreditace

Zaměření na systémy a procesy Zaměření na zdravotnická zařízení

Dělat věc správně Dělat správnou věc

Generický systém řízení kvality Preskriptivní systém řízení kvality

Neříká, co by mělo být Říká, co by mělo být

Předpokládá standardizaci vstupů do 
procesů

Hlavním vstupem do procesu je pacient, 
proto se předpokládá variabilita

Úspěšný nástroj k vytvoření shody 
s požadavky

Má někdy problémy při zajišťování 
shody

Snadnější audity Časově náročné audity

Mezinárodní platnost
Mezinárodní platnost (JCI)

Národní platnost (SAK)

ISO nenahrazuje akreditace Akreditace nenahrazují ISO
    Zdroj: dle Škrly (upraveno)44 

2.7.2. Interní audit

Interní  audit  je  nezávislé  prověřování  předem určené  činnosti  nebo procesu dle 

harmonogramu  auditu  v rámci  své  organizace.  Typickou  činností  interního  auditu  je 

prověřování  z hlediska  dodržování  předem  stanovených  postupů,  tj.  platné  legislativy, 

obecných předpisů nebo platných směrnic  dané organizace.  Interní audity mají  za úkol 

prověřovat  dodržování  stanovených  řádů  a  předpisů,  nastavených  danou  organizací. 

Ovšem nevylučuje se operativní reagování na případné nedostatky zjištěné při auditu ve 

formě  nápravných  nebo  preventivních  opatření.  Se  závěry  auditu  v podobě  auditorské 

zprávy  by  měl  být  seznámen  vedoucí  organizačního  celku,  do  jehož  kompetence 

prověřovaný proces spadá. Případné nedostatky zjištěné při auditu se řeší nápravnými nebo 

preventivními opatřeními.45

2.7.2.1.  Členění interních auditů
Interní  audity  slouží  k ověření  systému  řízení  organizace,  proto  využívají 

pracovníků znalých managementu kvality, ale i prostředí a prověřovaných procesů. 

44 Škrla, P. Především neublížit. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů. 2005. s. 91. ISBN 80-7013-419-4 
45 Veber, J. a kol. Základy managementu pro střední školy. Praha : Fortuna. 1996. ISBN 80-7168-358-2.
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Z     hlediska plánování:   

a) řádný  (plánovaný)  audit -  je  prováděn  v celé  organizaci  na  určité  období 

(zpravidla na rok) v souladu s harmonogramem auditů. Pokud je zjištěna neshoda, 

ověřuje  se  prostřednictvím  mimořádného  auditu,  jak  byla  naplněna  nápravná 

opatření z auditu.

b) mimořádný  (neplánovaný)  audit –  je  prováděn,  pokud  se  zjistí  nefunkčnost, 

závažný  nedostatek  v  procesu,  opakující  se  neshody  nebo  realizované  změny 

procesů.  Nastanou-li  tyto  důvody,  jsou  mimořádné  interní  audity  nadřazeny 

plánovaným auditům. Tyto audity nejsou zahrnuty v „Harmonogramu auditů“.

Z     hlediska rozsahu:  

a) úplný audit 

b) dílčí audit

c) následný audit – ověřuje a vyhodnocuje účinnost nápravných opatření, která byla 

navržena  z posledního  auditu.  Většinou  je  dílčí,  zaměřený  na  oblasti,  kde  se 

vyskytly nedostatky. 

Z     hlediska zaměření:  

a) systémový audit –  je orientovaný na celý  systém řízení.  Tento audit  prověřuje 

naplnění jednotlivých požadavků normy nebo akreditačních standardů z hlediska 

jejich  existence  a  použitelnosti  v praxi.  Audit  je  prováděn  v pravidelných 

intervalech, minimálně 1x ročně. 

b) procesní audit – je orientován na proces. Jeho cílem je prověřit postupy z hlediska 

jejich dodržení a účelnosti. Při tomto auditu je nutné, aby byl v týmu odborník na 

prověřovaný proces. Audit je prováděn v pravidelných intervalech jednoho roku.

c) audit produktu (výrobku nebo služby) – prověřuje skutečnost, že kvalita výstupu 

odpovídá  požadavkům  zákazníka.  U  služby  ověřuje  efektivnost  poskytované 

služby, míru plnění požadavků zákazníka a možnosti zdokonalení postupů. 

U  výrobků  se  používá  tento  audit  hlavně  v průmyslu  jako  „výstupní  kontrola 

zboží“. Ve zdravotnictví se dá diskutovat, jestli je vhodné prověřovat stupeň uzdravení a 

kvalitu  života  po prodělané  léčbě.  Jako možnost  použití  tohoto auditu  vidím například 

v auditu zdravotnické dokumentace. 
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d) personální audit – slouží k identifikaci a odstranění překážek, které pracovníkům 

brání ve zvyšování využití jejich schopností a kvalifikace.46

Při tomto auditu můžeme zkoumat zejména přiměřenost lidských zdrojů v kontextu 

poskytování spektra péče. Dále se můžeme při auditu zaměřit na naplňování kvalifikačních 

požadavků  dle  Zákona  95/2004  Sb.  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  odborné 

způsobilosti  a  specializované  způsobilosti  k  výkonu  zdravotnického  povolání  lékaře, 

zubního  lékaře  a  farmaceuta  a  96/2004  Sb.  o  podmínkách  získávání  a  uznávání 

způsobilosti  k  výkonu  nelékařských  zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností 

souvisejících  s  poskytováním zdravotní  péče.  Můžeme  se  zaměřit  na  plán  vzdělávání, 

anebo na hodnocení výkonnosti a způsobilosti zaměstnanců.

2.7.2.2.  Role interního auditora

Zásadní problém při provádění interního auditu je vhodný výběr auditora případně 

týmu auditorů. „Jedním z hledisek při výběru interního auditora je také skutečnost, zda se 

umí dorozumět s managementem“.47

Správný výběr auditora musí zajistit:

• nezávislost a objektivnost auditu,

• dostatečnou odbornou způsobilost k provedení auditu,

• osobní vlastnosti a prokazatelné schopnosti k procesu auditování.

Článek 3.1 normy ČSN EN ISO 19011 říká, že audit je „systematický, nezávislý a 

dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení“.48

Auditoři musí být vybráni tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost a objektivnost, 

tzn. auditoři,  by neměli auditovat procesy a činnosti, na kterých se sami aktivně podílí. 

Interní  auditor  by  měla  být  osoba  znalá  prostředí  auditované  organizace,  a  která  má 

zkušenosti  s vedením  auditů.  Velký  význam  má  i  metoda  „vzájemného  posuzování  

46 Nenadál, J.; Noskievičová, D.; Petříková, R.; Plura, J.; Tošenovský, J. Moderní systémy řízení jakosti.  
Praha : Management Press. 2002. ISBN 80-7261-071-6
47 Becková, M. Výběr vhodných auditorů, přiřazení jejich role a odpovědností. Verlag Dashofer. Press 
centrum – Novinky. [cit. 20. 4. 2009] Dostupné z www: http://www.dashofer.cz/87146_vyber-vhodnych-
auditoru-prirazeni-jejich-role-a-odpovednosti/
48 ČSN  EN  ISO  19011:2002.  Směrnice  pro  auditování  systému  managementu  jakosti  a/nebo  systému  
environmentálního managementu.
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diagnostických, léčebných a ošetřovatelských a zabezpečujících postupů a činností kolegy  

z jiných  obdobných  pracovišť.“49 Interní  audit  mohou  provádět  smluvně  i  externí 

organizace. 

Kvalifikační požadavky na interní auditory si určuje organizace sama. Nejčastěji 

bývají požadavky následující:

• středoškolské vzdělání,

• kurz interního auditora,

• znalost auditovaného prostředí,

• zkušenosti s prováděním a dokumentováním interních auditů.

Kvalifikační požadavky na auditory externích certifikačních organizací
   
   Tabulka č. 4

Požadavky Auditor Vedoucí auditor

Vzdělání Středoškolské Středoškolské

Praxe 5 let 5 let

Zkušenosti v systému 

managementu kvality

Minimálně 2 roky z 5 Minimálně 2 roky z 5

Školení, výcvik 40 hodin výcviku 40 hodin výcviku

Zkušenosti z auditů 20 auditodnů, z toho

4 kompletní interní audity 
jako auditor ve výcviku

15 auditodnů, z toho        3 
kompletní interní audity 
v roli vedoucího auditora 
ve výcviku

Zdroj: ČSN EN ISO 19011:2002

1.1.1.4.Program auditu

Auditor  je  vybírán  s ohledem  na  předmět  a  složitost  auditů.  Program  auditu 

zpracuje auditor předem do formuláře „Program interního auditu“.

V „Programu interního auditu“ auditor stanoví:

 číslo auditu, které je tvořeno pořadovým číslem a rokem, kdy byl audit proveden

 termín auditu – tj. datum zahájení a ukončení auditu

 druh auditu a cíl auditu

49 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví : Brno. Computer Press. 2003. s. 315. ISBN 80-7226-996-8
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 předmět auditu (jednotlivé úseky nebo procesy)

 seznam dokumentace (podklady pro audit)

 vedoucího auditora

 vedoucího prověřované oblasti

2.7.2.3.  Průběh auditu
Auditor  při  zahájení  auditu  oznámí  vedoucímu auditovaného  pracoviště  a  všem 

zaměstnancům, kterých se audit týká, jakým způsobem bude audit prováděn.

V průběhu auditu se auditoři řídí časovým plánem auditu. Důkazy z auditů musí být 

pouze ověřitelné informace. Kontrolní list auditu není sice povinný, ale je vhodný, protože 

tam jsou předem stanovená kritéria různých oblastí, které se budou auditovat. „Hlavním 

cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!“50 

V případě zjištění neshody, auditor tuto skutečnost vždy zaznamená do „Protokolu 

interního auditu“, včetně uvedení objektivních důkazů. 

U každé neshody uvede auditor klasifikaci dle normy ISO 9001:

• Systémová  neshoda   –  zásadní  systémová  neshoda,  která  způsobuje  nefunkčnost 

požadavků normy ISO 9001:2008 nebo jiných požadavků (standardů), které nejsou 

plněny vůbec,

• Neshoda    -   je  odstranitelná,  brání  funkčnosti  systému  jen  omezeně,  je  plněna 

částečně,

• Doporučení   – při auditu nalezeny pouze drobné odchylky a nepřesnosti

Auditor na závěr zhodnotí interní audit do připraveného formuláře, který obsahuje:

• vypořádání neshod z předchozího auditu

• zjištěné neshody z provedeného auditu

• hodnocení členů auditorského týmu

• závěrečné zhodnocení účinnosti systému řízení z provedeného auditu

50 Nenadál,  J.; Noskievičová, D.; Petříková, R.; Plura, J.; Tošenovský,  J.  Moderní systémy řízení jakosti.  
Praha : Management Press. 2002. s. 174. ISBN 80-7261-071-6
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Určená kompetentní osoba na pracovišti přezkoumá veškeré neshody a doporučení 

plynoucí z auditu a navrhne nápravná opatření. Dle výsledků z interního auditu manažer 

kvality navrhne doplnění do „Harmonogramu auditů“ na daný, případně následující rok. 

Záznamy  zpracované  v rámci  interního  auditu  jsou  nedílnou  součástí  vstupů  pro 

přezkoumání systému managementu kvality a pro nápravná a preventivní opatření. 

2.7.2.4.  Výsledky auditu
Zaměstnanci  a  vedoucí  auditovaného  pracoviště  jsou  seznámeni  auditorem  s 

výsledky interního  auditu.  Jako důkazy z auditu  slouží  záznamy,  skutečnosti  nebo jiné 

informace,  které  jsou  ověřitelné,  např.  číslo  zdravotnického  prostředku  nebo  číslo 

chorobopisu. Důkazy musí být jednoznačně průkazné.

Nutným předpokladem pro nestrannost a objektivní závěry z auditu je nezávislost 

na auditovaném oddělení nebo procesu. Auditor by se neměl dostat do střetu zájmů. Často 

se můžeme setkat s nevolí některých pracovníků, kteří mají tuto roli přijmout a provádět 

interní audity. Není proto snadné přijmout fakt, že mám na svém pracovišti závady anebo, 

že  je  odhalil  můj  kolega.  To  vše  můžou  podtrhnout  i  možné  negativní  vztahy  mezi 

zaměstnanci.  Zde  je  důležité  uvědomit  si  skutečnost,  že  závěry  z interního  auditu  se 

nemohou brát osobně, ale je zapotřebí pochopit, že postupné odhalování slabších míst vede 

ke zlepšování celkového systému kvality.

2.8. Zdravotnická dokumentace

V minulosti se náš právní řád pojmem zdravotnická dokumentace blíže nezabýval, 

nebylo  totiž  zapotřebí  definovat  něco  tak  samozřejmého.  „Významným  impulsem  pro 

přehodnocení tohoto pohledu byla u nás společenská změna po roce 1989, díky níž se do 

popředí zájmu legislativy dostala ochrana jednotlivce a záruky respektování osobnostních  

práv,  mezi  něž  patří  i  právo  na  ochranu  soukromí,  lidské  cti  a  důstojnosti  a  z nich 

odvozené právo na ochranu osobních údajů“.51

2.8.1. Legislativa 

51,  55 Buriánek, J.  Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky.  Praha : Linde 
Praha, a.s. 2005. 24s. ISBN 80-7201-544-3
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Z hlediska  právního,  každá  zdravotnická  dokumentace  obsahuje  citlivé  osobní 

údaje,  které  jsou shromážděny za účelem zdravotní  péče.  Zákon 20/1966 Sb.  o  péči  o 

zdraví lidu je součást našeho právního řádu již více než 40 let.  Historicky první změna 

v tomto zákoně byla provedena až po revoluci, v roce 1990. „První právní předpis, který  

řešil  ochranu  osobních  údajů,  byl  zákon  č.  256/1992  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů  

v informačních  systémech.  Tento  zákon  byl  neefektivní  a  v roce  2000  byl  novelizován  

zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů“.52 Zákon brzy ukázal,  že některé 

požadavky  jsou  na  specifiku  zdravotnické  dokumentace  obtížně  aplikovatelné,  a  proto 

zákon č. 20/1966 byl novelizován zákonem 260/2001 Sb., který poprvé definoval obsah a 

formu zdravotnické dokumentace, podmínky pro její vedení a způsob s jejím nakládáním. 

V dubnu 2007 vyšel  zákon 111/2007 Sb.,  kterým se mění  zákon 20/1966 Sb. o péči  o 

zdraví lidu. Přijetím tohoto revolučního zákona se mění naprosto přístup k právu občanů na 

informace  o  zdravotním  stavu.  Stanovuje  se  jím  právo  pacienta  na  ničím  neomezený 

přístup ke zdravotnické dokumentaci,  na získání kopie zdravotnické dokumentace,  a na 

právo pacienta rozhodnout o tom, kdo dále má přístup k informacím o zdravotním stavu. 

Zdravotnická zařízení již nemohou pacientovi z hlediska dokumentace nic zamlčovat. 

Základní právní předpisy, upravující nakládání se zdravotnickou dokumentací:

Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění. 

V § 67b, odst. 1-5 se říká, že:

• zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci.

• zdravotnická  dokumentace  obsahuje  osobní  údaje  pacienta v  rozsahu 

nezbytném  pro  identifikaci  pacienta  a  zjištění  anamnézy,  informace  o 

onemocnění  pacienta,  o  průběhu a výsledku vyšetření,  léčení a  o dalších 

významných  okolnostech  souvisejících  se  zdravotním  stavem  pacienta  a  s 

postupem při poskytování zdravotní péče.

52
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• každá   samostatná část zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní údaje 

pacienta v  rozsahu  nezbytném  pro  jeho  identifikaci  a  označení 

zdravotnického zařízení, které ji vyhotovilo.

• zápis ve  zdravotnické  dokumentaci  musí být  veden průkazně,  pravdivě  a 

čitelně; je průběžně doplňován a musí být opatřen datem zápisu, identifikací a 

podpisem osoby, která zápis provedla. Opravy ve zdravotnické dokumentaci 

se  provádí  novým zápisem s  uvedením dne opravy,  identifikací  a  podpisem 

osoby, která opravu provedla. Původní záznam musí zůstat čitelný.

• uchovávání a skartace zdravotnické dokumentace se řídí zvláštním právním 

předpisem. Náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace včetně vzorů jejích 

součástí, vzorů tiskopisů, povinných hlášení, a podrobnosti o způsobu vedení, 

zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací v písemné a elektronické 

formě,  skartační  řád,  jehož  součástí  je  skartační  plán,  stanoví  ministerstvo 

zdravotnictví vyhláškou.53

V § 67b, odst. 12 se nově upravují práva pacienta. První zásadní změnou je právo 

pacienta na nahlížení do své zdravotnické dokumentace. V minulosti měl pacient pouze 

právo na informace o svém zdravotním stavu. Pacient si může pořizovat výpisy, opisovat 

nebo  požadovat  kopie  zdravotnické  dokumentace.  Pokud  obsahuje  informace  o  třetích 

osobách, pacient o nich nemá vědět, což může být technický problém, protože při nahlížení 

musí zůstat utajeny.

Další  podstatnou  změnou  jsou  práva  pacienta  a  jeho  blízkých  ke  zdravotnické 

dokumentaci.  Pacient  má právo určit  komu a  v jakém rozsahu  se  mají  informace 

poskytnout nebo  naopak  komu  informace  neposkytnout.  Novela  také  nově  respektuje 

názory dítěte, které není ještě zletilé, ale má s ohledem na svůj věk a vyspělost, schopnost 

vyjadřovat se k zdravotním úkonům, které se ho přímo týkají. Tato úprava může v praxi 

způsobit rozpory mezi rodiči a jejich dětmi. 

Vyhláška č. 385/2006     Sb.   o zdravotnické dokumentaci, ještě než vstoupila v platnost, byla 

dne  26.  3.  2007  novelizována  vyhláškou  č.  64/2007  Sb.  o  zdravotnické  dokumentaci 

53 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění.
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s účinností  od  1.  4.  2007.  Dne 19.  5.  2008 proběhla  poslední  úprava  vyhlášky a  byla 

vydána vyhláška č. 187/2008 Sb., která řeší skartaci zdravotnické dokumentace.

V § 1  se praví, že  zdravotnická dokumentace vždy obsahuje mimo jiné: název 

zdravotnického zařízení,  jméno, příjmení,  rodné číslo, číslo pojištěnce, jména,  příjmení, 

titul  a  podpis  zdravotnického  pracovníka,  který  provedl  zápis  do  zdravotnické 

dokumentace, jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu osoby, jíž lze sdělit informace 

o  zdravotním  stavu  pacienta,  datum  provedení  zápisu  do  zdravotnické  dokumentace, 

razítko zdravotnického zařízení, v případě poskytování ústavní péče datum a hodinu přijetí 

pacienta do ústavní péče, ukončení ústavní péče, přeložení nebo úmrtí pacienta, záznam o 

odmítnutí péče, informace o zjištěném zdravotním stavu.          

Zdravotnická  dokumentace v  návaznosti  na  zjištěné  informace  o  zdravotním 

stavu pacienta dále obsahuje: 

• diagnostickou rozvahu a předpokládanou konečnou diagnózu, 

• návrh dalšího léčebného postupu a informace o průběhu léčení, 

• záznam o rozsahu poskytnuté nebo vyžádané zdravotní péče, 

• záznam o předepsání léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely nebo 

zdravotnických prostředků, 

• podání  léčivých přípravků nebo potravin  pro zvláštní  lékařské účely pacientovi, 

datum a podpis zdravotnického pracovníka, který léčivý nebo transfúzní přípravek 

nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely podal, 

• záznam o vystavení příkazu ke zdravotnickému transportu, 

• záznamy o ošetřovatelské péči, popis a průběh ošetřování, doporučení k dalšímu 

ošetřovatelskému postupu, 

• písemný  souhlas  pacienta  nebo  jeho  zákonného  zástupce  s poskytnutím 

vyšetřovacího, léčebného nebo jiného zdravotního výkonu, 

• záznam o souhlasu pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu,

• záznam  o  použití  omezujících  prostředků  vůči  pacientovi  a  o  ohlášení  této 

skutečnosti soudu, 
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• záznam  o  nahlédnutí  do  zdravotnické  dokumentace  vedené  o  pacientovi  s 

uvedením, kdy, kým a v jakém rozsahu k nahlédnutí došlo, 

• záznamy o jiných významných  okolnostech  souvisejících  se  zdravotním stavem 

pacienta, které byly zjištěny v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

V § 2 se říká, že  součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou 

výsledky vyšetření, včetně grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných 

záznamů těchto  vyšetření,  písemné  informace  o zjištěných skutečnostech  o zdravotním 

stavu pacienta (průběhu a ukončení jeho léčení), záznam o aktuálním vývoji zdravotního 

stavu podle hodnocení sděleného pacientem a cílený objektivní nález, epikríza – informace 

o průběhu léčby a vyšetření a plán dalšího postupu, pokud ústavní péče trvá déle než 7 dnů.

V § 3 je  stanoveno,  že  na  každém listu zdravotnické dokumentace se uvede 

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo pacienta.

V § 5 je řečeno, že  zápis do zdravotnické dokumentace provádí zdravotnický 

pracovník bezodkladně poté, co nastane některá ze skutečností podle §1 nebo §2, záznam 

se doplňuje o informace o aktuálním vývoji zdravotního stavu pacienta nejméně jedenkrát 

za  24 hodin;  v  případě  podstatné  změny zdravotního  stavu pacienta  se  záznam doplní 

neprodleně.

Novela popisuje přesně, která část zdravotnické dokumentace, a jak dlouho musí 

být  archivována. U  ústavní  péče  je  dána  hranice  minimálně  40  let  od  poslední 

hospitalizace.  V minulosti  se  dokumentace  uchovávala  nejméně  100  let  od  narození 

člověka. Předmětem této novely je také právo pacienta, kdy ještě za svého života může 

sdělit, kdo z rodiny může po jeho smrti nakládat s jeho zdravotnickou dokumentací. 54

Ostatní právní předpisy, týkající se zdravotnické dokumentace:

Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie 

a medicíny (zkráceně Úmluva o lidských právech a biomedicíně) – od roku 2001 se stala 

součástí  našeho  právního  řádu.  Dosavadní  právní  úprava  v zákoně  20/1966  Sb.  byla 

nevyhovující. Jedná se o „mezinárodní úmluvu o lidských právech, která má podle Ústavy,  

čl.  10,  přednost  před "běžnými" zákony.  Z Ústavy též  vyplývá bezprostřední  závaznost  

Úmluvy, to znamená, že je možno aplikovat její ustanovení přímo, nemusí být provedena 

zákonem.“55

54 Vyhláška č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci.
55 Dostál, O. Úmluva o biomedicíně: Základ pro medicínské právo v ČR?  [cit.  25. 4. 2009].  Dostupné z 
WWW: http://medico.juristic.cz/114039
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V článku 5 je řešen informovaný souhlas obecně a říká následující: 
• jakýkoli  zákrok v oblasti  péče o zdraví je možno provést  pouze za podmínky,  že 

k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas,

• tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o 

jeho důsledcích a rizicích,

• dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Úmluva  ukládá  lékaři  nebo  tomu,  kdo  bude  provádět  výkon,  že  musí  pacienta 

informovat o všech skutečnostech, které souvisejí přímo s tímto výkonem. Porušení této 

povinnosti, může být rizikem v oblasti náhrady škody pro lékaře. Hypoteticky se může stát, 

že výkon bude mít komplikaci, o které pacient předem nevěděl a bude tvrdit, že kdyby byl 

o tomto výkonu plně informován, souhlas by k výkonu nikdy nedal.  

V článku 6 se chrání osoby, které nemohou dát souhlas tímto:

• „Jestliže  nezletilá  osoba  není  podle  zákona  způsobilá  k udělení  souhlasu  se 

zákrokem,  nemůže  být  zákrok  proveden  bez  svolení  jejího  zákonného  zástupce,  

úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které jsou k tomuto zmocněny zákonem.  

Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně  

s věkem a stupněm vyspělosti. 

• Pokud podle platného práva dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem 

z důvodu duševního postižení, nemoci nebo z podobných důvodů, lze zákrok provést  

pouze  se  souhlasem  jejího  zákonného  zástupce  nebo  příslušného  orgánu  nebo 

osoby či instituce pověřených ze zákona. Dle možnosti se dotčená osoba zúčastní  

udělení zástupného souhlasu“.56

V čl. 8 je řešena situace, kdy nemusíme být schopni vyslovit souhlas, proto Úmluva 

o biomedicíně  upravuje postup pro stavy nouze.  „Pokud v situacích  nouze nelze  získat 

příslušný souhlas, jakýkoliv nutný lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný  

pro prospěch zdraví dotyčné osoby“.57 

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích

56, 60 Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny. Série 
Evropských úmluv - č. 164. Oviedo. 4. 4. 1997.  
57 Etický kodex. Stavovský předpis ČLK č. 10. 
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Vyhláška č.  11/2004  ,   kterou se  stanoví  druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným 

rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na 

trh.

Zákon  č.  101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Při 

zpracování  osobních  údajů  v souvislosti  s  poskytováním  zdravotní  péče  musí  být 

zachována  určitá  práva  a  povinnosti,  které  se  řídí  výše  uvedeným  zákonem.  Do 

zdravotnické  dokumentace  mohou  nahlížet  v rozsahu  nezbytně  nutném  pouze  osoby 

uvedené v §67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Ostatní osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace pouze se souhlasem pacienta, 

pokud se jedná o nezletilého, pak je nutný souhlas jeho zákonného zástupce. Pacient má 

právo se  sám rozhodnout,  koho může  lékař  informovat  o  jeho zdravotním stavu.  Tato 

skutečnost musí být uvedena ve zdravotnické dokumentaci. 

Stavovský předpis  České lékařské komory č.  10 –  Etický  kodex v kapitole  Lékař  a 

výkon povolání v § 2 mimo jiné říká, že:

• „Lékař  je  povinen  při  výkonu  povolání  vést  a  uchovávat  řádnou  dokumentaci  

písemnou nebo jinou  formou.  Ve  všech  případech  je  nutná  přiměřená  ochrana 

znemožňující změnu, zničení nebo zneužití.“58

Listina základních práv a svobod, čl. 8 říká:

• „Zákon  stanoví,  ve  kterých  případech  může  být  osoba  převzata  nebo  držena  v  

ústavní  zdravotnické  péči  bez  svého souhlasu.  Takové  opatření  musí  být  do 24 

hodin oznámeno soudu, který o tomto umístění rozhodne do 7 dnů.“59

2.8.2. Zdravotnická dokumentace a akreditační standardy SAK

V červnu  2005  byly  vydány  Spojenou  akreditační  komisí  „Národní  akreditační  

standardy  pro  nemocnice“60,  které  zpracovali  MUDr.  David  Marx  a  MUDr.  František 

58

59 Listina základních lidských práv a svobod. Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 
1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
60 Marx, D.; Vlček, F. Národní akreditační standardy pro nemocnice – manuál a metodika plnění. Spojená 
akreditační komise ČR. 2005
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Vlček.  Z celkového  počtu  50  akreditačních  standardů  SAK  se  téměř  polovina  zabývá 

vedením zdravotnické dokumentace. V září 2009 se chystá vydání nových akreditačních 

standardů,  jejichž  počet  se  zvýšil  na  74  a  rozdělení  bude  opět  na  10  kategorií.  Nyní 

rozeberu, jaké akreditační standardy se v současné době věnují zdravotnické dokumentaci, 

a  jaké  standardy  budou  nově  přidány  nebo  pozměněny  od  září  2009  (budou  uváděny 

kurzívou a na začátku v závorce bude uvedeno č. nového standardu).

 

II. Standardy diagnostických postupů

• Standard č. 4 Příslušně kvalifikovaný personál stanoví medicínské, ošetřovatelské, 

psychologické  a  sociální  potřeby každého  pacienta  do  24  hodin  po  přijetí  a  to 

v míře odpovídající charakteru oddělení.

(č.  8)  Příslušně  kvalifikovaný  personál  stanoví  medicínské,  ošetřovatelské,  

psychologické  a  sociální  potřeby  každého  pacienta  v časovém  intervalu 

stanoveném vnitřním předpisem, a to v míře odpovídající charakteru oddělení.

(č.  9)  Každý  pacient  bude  mít  provedeno  a  řádně  zdokumentováno  vstupní  

ošetřovatelské vyšetření ošetřující sestrou do 24 hodin po přijetí.

• Standard č. 5 (č. 10) Každý pacient bude mít provedeno a řádně zdokumentováno 

kompletní vyšetření (anamnéza + fyzikální nález) ošetřujícím lékařem do 24 hodin 

po přijetí.

• Standard  č.  6 Nemocnice  určí  vnitřním  předpisem  standardní  obsah  a  rozsah 

anamnézy  a  klinického  vyšetření  včetně  formální  úpravy  zdravotnické 

dokumentace pro všechny obory.

(č.  12)  Nemocnice  určí  vnitřním  předpisem  formální  a  věcné  náležitosti  

zdravotnické dokumentace pro všechny obory.61

• Standard č. 7 (č. 13) Nemocnice určí vnitřním předpisem frekvenci a obsahovou 

náplň zápisů v dokumentaci pacientů.

• Standard č. 7. 1. (č. 14) Každý pacient bude vyšetřen lékařem nejméně 1x denně 

se zápisem do dokumentace.

61 Marx, D.; Vlček, F. Národní akreditační standardy pro nemocnice – manuál a metodika plnění. Spojená 
akreditační komise ČR. 2009
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• Standard č.  8 (č.  15) Při  každé změně směny sester  bude předání  pacienta  na 

oddělení  provedeno  kvalifikovanou  sestrou  –  kvalifikované  sestře,  současně  se 

záznamem  v ošetřovatelské  dokumentaci.  Při  předání  pacienta  na  jiné  oddělení 

bude proveden záznam v ošetřovatelské dokumentaci pacienta a bude provedeno 

předání pacienta kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem – kvalifikovanému 

pracovníkovi.

III. Standardy péče o pacienty

• Standard č. 10 (č. 17) Pro každého pacienta je na začátku hospitalizace písemně 

vyhotoven plán diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče.

• Standard č.  11 (č.  18) V dokumentaci  každého pacienta  je  pravidelně písemně 

vyhotovována  epikríza  s frekvencí  a  věcným  obsahem  stanovenými  pro  každé 

oddělení.

(č.  19)  Ošetřovatelská  péče  se  v nemocnici  poskytuje  metodou  ošetřovatelského 

procesu doprovázeného řádně vedenou ošetřovatelskou dokumentací.

• Standard č. 12 U každého pacienta jsou během anestézie a po ní monitorovány 

základní vitální funkce (v rozsahu určeném pro příslušné oddělení).

 (č. 25) V dokumentaci pacienta jsou zaznamenána předepsaná a podaná léčiva.

IV. Standardy kontinuity zdravotní péče

• Standard č. 20 (č. 38) Všichni propouštění pacienti jsou v den propuštění vybaveni 

propouštěcí zprávou (předběžnou nebo definitivní),  jejíž rozsah a náležitosti jsou 

definovány pro jednotlivá oddělení vnitřním předpisem.

• Standard  č.  21 (č.  39) Zdravotní  stav  pacientů,  kteří  jsou  převáženi  mezi 

nemocnicemi, bude před transportem stabilizován. Když jsou pacienti překládáni 

do  jiného  zařízení,  pak  s potvrzením  tohoto  zařízení,  že  pacienta  přijme. 

Dokumentace musí být jednoznačná a musí obsahovat popis, jak a proč se pacient 

do nemocnice dostal a co bylo obsahem nemocniční péče, případná doporučení pro 

přebírajícího lékaře, odhad prognózy s předpokladem kvality života pacienta.
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V. Standardy dodržování práv pacientů

• Standard  č.  22 Každý  pacient  je  při  přijetí  do  nemocnice  seznámen  vhodnou 

formou  se  svými  právy.  O  tomto  seznámení  se  učiní  zápis  do  pacientovy 

dokumentace.

(č.  42)  Informovaný  souhlas  pacientů  se  odebírá  v souladu  s postupem,  který  

nemocnice  stanoví  vnitřním předpisem.  Informovaný souhlas  s pacienty  sepisuje 

příslušně způsobilý pracovník.

(č.  44) U každého pacienta  jsou posouzeny potřeby edukace a je o tom učiněn  

záznam do zdravotnické dokumentace.

IX. Standardy pro sběr a zpracování informací

• Standard č. 44 (č. 65) Lékařská a ošetřovatelská dokumentace obsahuje dostatečné 

informace o identifikaci pacienta, diagnóze a postupech léčby.

• Standard č. 45 (č. 21) Operační protokol je vypsán okamžitě po operaci, obsahuje 

jméno operatéra, asistenta, nálezy, užitý postup, zvláštnosti a případné komplikace 

průběhu.

• Standard č. 46 (č. 22) Pooperační dokumentace u pacientů obsahuje informace o 

životně důležitých funkcích, stavu vědomí, medikaci (včetně podaných infuzí), o 

aplikaci  krve,  krevních  derivátů  a  všech  nezvyklých  komplikacích  a  jiných 

závažných okolnostech.

• Standard č.  47 Nemocnice  eviduje  včasnost  vyhotovení  definitivní  propouštěcí 

zprávy.  Všechny  předběžné  propouštěcí  zprávy  budou  vyhotoveny  v čase 

propuštění.  Vyhotovení  definitivních  propouštěcích  zpráv  bude  provedeno 

nejpozději do 10 dnů po propuštění.

(č.  67) Nemocnice provádí kontrolu zdravotnické dokumentace včetně úplnosti a 

včasnosti vyhotovování propouštěcích zpráv.

2.8.3. Vymezení pojmu zdravotnická dokumentace

Zdravotnická  dokumentace  je  systematicky  vedený  soubor  údajů,  informací  a 

obrazových materiálů vztahujících se ke konkrétní osobě (pacientovi), jejímu zdravotnímu 
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stavu  a  postupu  zdravotnického  zařízení  při  poskytování  zdravotní  péče. Zdravotnická 

dokumentace je považována za jakousi informační databanku, která podléhá zvláštnímu 

zákonu na ochranu dat. Zdravotnickou dokumentací je míněna všechna dokumentace ve 

zdravotnickém zařízení, kde jsou uvedena data pacienta. 62

 

2.8.4. Účel zdravotnické dokumentace

Hlavním účelem vedení zdravotnické dokumentace je účel zdravotnický. Záznamy 

o zdravotním stavu pacienta jsou především podkladem pro rozhodování o dalším průběhu 

léčby a vzájemném informování všech zúčastněných subjektů. Řádné vedení zdravotnické 

dokumentace je povinností všech zdravotnických zařízení, které jsou stanoveny zákonem. 

Tudíž řádné vedení dokumentace je součástí a podmínkou poskytování zdravotnické péče 

„lege  artis“.63 Zdravotnická  dokumentace  má  také  kontrolní  účel,  který  kontroluje  jak 

odbornost  péče,  tak  vynaložené  prostředky  ze  zdravotního  pojištění.  Důkazní  účel 

znamená, že informace, které jsou zaznamenané ve zdravotnické dokumentaci, potvrzují 

skutečnost,  že  byly  provedeny.  Další  účely mohou  být  účel  vědecký a  výukový,  které 

využívají dokumentaci jako podklad pro vědu a výzkum nebo vzdělávání mediků. Nakonec 

se ještě musíme zmínit o účelu statistickém, kdy se sumarizují údaje za pacienty a dál se 

zpracovávají např. v ÚZIS.

2.8.5. Forma zdravotnické dokumentace

S rozšířením  počítačů  vyvstala  otázka,  zda  je  ještě  nutné  vést  zdravotnickou 

dokumentaci v listinné podobě, zda by nebylo lepší dokumentaci vést pouze elektronicky.

V České  republice  dlouho  neexistoval  předpis,  který  by  stanovil  formu  vedení 

zdravotnické dokumentace. Pouze Etický Kodex ČLK uváděl, že „lékař je povinen vést a 

uchovávat řádnou dokumentaci písemnou nebo jinou formou“.64 

Dle platného zákona lze provozovat čistě elektronickou zdravotnickou dokumentaci 

za těchto podmínek: 

• zaručený elektronický podpis musí být na každé samostatné části dokumentace,

62 Kolektiv autorů.  Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z.  Praha : Grada Publishing. a.s. 2002. 
ISBN 80-247-0278-9 
63 Stolínová, J.; Mach, J. Právní odpovědnost v medicíně. Praha : Galén, 1988. s. 168. ISBN 80-85824-88-4
64 Etický kodex. Stavovský předpis ČLK č. 10. § 2. odst. 11.
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• jednou za den musí být prováděny bezpečnostní kopie (zálohy),

• musí  být  zajištěn  opis  archivu  po  dobu  určenou  skartačními  lhůtami  a 

v nezměnitelné formě, 

• čitelnost dat musí být zajištěna po celou dobu skartační lhůty.65

Tvůrci zdravotnické legislativy v roce 2001 sice vedení elektronické dokumentace 

připustili,  ale  od  té  doby při  novelizacích  zákonů nebyla  stále  tato  oblast  více  řešena. 

Hlavními výhodami, které tato forma zdravotnické dokumentace má proti papírové, jsou 

dostupnost, snadnější komunikace, jasná přehlednost, čitelnost. 

2.8.6. Vymezení pojmu ošetřovatelská dokumentace

Ošetřovatelská  dokumentace  je  systematické  zaznamenávání  plánované  péče 

poskytované pacientovi kvalifikovanou sestrou a ostatními členy ošetřovatelského týmu, 

kteří  pod vedením kvalifikované  sestry  pracují.  Pokud je  záznam dobře  vedený,  může 

efektivně ovlivňovat ošetřovatelskou praxi.66

2.8.7. Obsah ošetřovatelské dokumentace

Pro udržování kontinuální péče má sestra k dispozici ošetřovatelskou dokumentaci, 

která se skládá z těchto základních formulářů:

• Ošetřovatelská  anamnéza –  shromažďování  údajů  o  pacientovi  probíhá 

rozhovorem,  pozorováním  nebo  fyzikálním  vyšetřením,  které  se  zapíší  do 

formuláře.  K informacím o  pacientovi  by  měla  být  zahrnuta  rodina  nebo blízcí 

vždy, pokud se jedná o bezvědomého nebo o dítě.

• Ošetřovatelský plán – je stanovení ošetřovatelské diagnózy, popis očekávaných 

výsledků, pokračuje se navrhovanými opatřeními. Kontrola ošetřovatelského plánu 

by měla probíhat cca 1x týdně.

65 Steiner, M. Netechnologické aspekty elektronické zdravotnické dokumentace. [cit. 17. 5. 2009] Dostupné 
z www: http://www.infomed.cz/libfile/file_download.php?id=6
66 Tóthová, V. Standard - Vedení ošetřovatelské dokumentace [cit. 17. 5. 2009] Dostupné z www: 
http://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/file.aspx?id=11&name=P%C5%99%C3%ADloha%2011%20-
%20Veden%C3%AD%20o%C5%A1et%C5%99ovatelsk%C3%A9%20dokumentace.pdf

52

http://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/file.aspx?id=11&name=P%C5%99%C3%ADloha%2011%20-%20Veden%C3%AD%20o%C5%A1et%C5%99ovatelsk%C3%A9%20dokumentace.pdf
http://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/file.aspx?id=11&name=P%C5%99%C3%ADloha%2011%20-%20Veden%C3%AD%20o%C5%A1et%C5%99ovatelsk%C3%A9%20dokumentace.pdf
http://www.infomed.cz/libfile/file_download.php?id=6


• Ošetřovatelská diagnóza – klinický závěr posouzení sestry o reakcích pacienta na 

skutečné nebo potencionální problémy.

• Realizace  ošetřovatelského  plánu  –  mezi  navrhovaná  opatření  patří  všechny 

činnosti  směřující  k odstranění  nebo  zmírnění  obtíží  pacienta.  Sestra  provádí 

samostatně  činnosti  spadající  do  její  kompetence  a  činnosti  stanovené  lékařem, 

které jsou uvedeny v chorobopise.

• Hodnocení ošetřovatelské péče – sestra odpovídá za hodnocení zdravotního stavu 

pacienta,  denně  hodnotí  změny.  Porovnává  očekávané  výsledky  se  skutečným 

stavem pacienta.

• Ošetřovatelská překladová zpráva – slouží k zajištění kontinuální péče. Vyplňuje 

se  při  překladu  mezi  oddělením,  klinikou  nebo  při  překladu  do  jiného 

zdravotnického zařízení.67

Legislativa ČR, především vyhláška 385/2006 Sb., příloha č. 1, odst. 11, ukládá 

sestrám vést  zdravotnickou  dokumentaci.  Struktura  vychází  z Koncepce  ošetřovatelství 

ČR. Kvalitní vedení ošetřovatelské dokumentace je odrazem úrovně profesionální praxe. 

Správné a efektivní vedení dokumentace je vizitkou kvalifikovaného odborníka. Naopak 

nedbale  vedená  a  neúplná  dokumentace  často  skrývá  i  širší  problémy  praxe  určitého 

jednotlivce nebo zdravotnického zařízení. 

2.8.8. Vyhodnocení auditu - nejčastější závady ve zdravotnické dokumentaci

Po provedeném auditu zdravotnické dokumentace jsem na každou kliniku zvlášť 

zpracovala protokol interního auditu. Na seminářích klinik, kam jsem byla pozvána, jsem 

prezentovala nejčastější chyby, které se vyskytly v dokumentaci. Se souhrnnými výsledky 

všech auditů jsem seznámila vrcholový management zdravotnického zařízení.

• u chorobopisů chybí název a sídlo ZZ,

• sjednotit vstupní vyšetření lékaře - v záhlaví psát název pracoviště, na konci přijímacího 

protokolu psát datum a hodinu příjmu, podpis a razítko lékaře,

• dekurz - musí být čitelný podpis a jmenovka lékaře pod ordinací i vyšetřením,

67 Vlasáková, D. Zdravotnická dokumentace – zásady a pravidla pro její správné vedení. Studijní materiál. 
2008. EUniverzit@.[cit. 16. 5. 2009] Dostupné z www: http://www.inesint.eu/svl/
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• chyby v ordinaci léků – nelze napsat aplikace dle potřeby, musí být vždy stanovena dávka a 

časový interval; u ATB musí být stanoven nosný roztok a jeho množství, 

• každá lékařský zápis musí být čitelně zaznamenán, opatřen jmenovkou a podpisem lékaře,

• souhlas a poučení o hospitalizaci  - chybí jmenovka přijímacího pracovníka,

•  informované souhlasy musí být vždy opatřeny podpisem a jmenovkou lékaře,

• ošetřovatelská anamnéza musí mít vždy vyplněn čas a datum přijetí i datum vyhotovení, 

měla by být vyplněna do 24 hodin od příjmu pacienta,

• ošetřovatelské diagnózy musí mít vždy vyplněn důvod stanovení diagnózy, cíl a plán 

ošetřovatelské péče, datum stanovení a podpis sestry,

• v případě aplikace transfúze musí mít pacient podepsaný souhlas s transfuzí s podpisem a 

jmenovkou lékaře, 

• je nutné důsledné vyplňování edukace u každého pacienta,

• rehabilitační záznam musí být doplněny jmenovkou rehabilitační sestry, rehabilitační 

diagnózou, razítkem a podpisem lékaře,

• u záznamů z operačních sálů chybí jmenovka i podpis sestry,

• pod každým zápisem musí být jmenovka i podpis sestry,

• je důležité, aby nebyly přepisovány ordinace lékařů.

3. Empirická část

3.1. Výzkumný problém

Empirická část diplomové práce má za úkol zjistit, jaký vliv měla (jak se projevila) 

na vedení zdravotnické dokumentace, resp. ošetřovatelské dokumentace zavedení norem 

ISO do zdravotnického zařízení a následná certifikace.68

68 S ohledem na citlivost výzkumného tématu (zdravotnická dokumentace podléhá zákonné ochraně a jednalo 
se o první audit zdravotnické dokumentace) není název zařízení v práci uveden.
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3.2. Cíle empirického výzkumu

Cíl č. 1 Provést audit zdravotnické dokumentace podle platné legislativy České republiky, 

s přihlédnutím k akreditačním standardům Spojené akreditační komise (SAK)

Cíl č. 2Zjistit, jak se zvýšila kvalita ve vedení zdravotnické dokumentace v jednotlivých 

kategoriích (lékaři, sestry, administrativa a celkem)

Cíl č. 3 Zjistit,  jestli  se  zvýšila  kvalita  vedení  ošetřovatelské  dokumentace  po 

implementaci norem ISO

3.3. Hypotézy empirického výzkumu

H1 Podíl všech správně vyplněných údajů ve sledovaných indexech (údaje vyplněné lékaři, 

sestrami,  administrativními  pracovníky  a  celkovým  indexem)  zdravotnické 

dokumentace, budou stejné v roce 2008 jako v roce 2009 

H2 Podíl všech správně vyplněných údajů bude za jednotlivé kliniky stejný v roce 2008 i 

v roce 2009.

H3 Mezi chirurgickými a interními obory nebude rozdíl  ve velikosti  změn sledovaných 

indexů mezi roky 2008 a 2009. 

H4 Podíl  správných  odpovědí  na  jednotlivé  otázky  v ošetřovatelské  dokumentaci  se 

nebudou lišit mezi roky 2008 a 2009.

H5 Podíl  správných  odpovědí  na  jednotlivé  otázky  v ošetřovatelské  dokumentaci  se 

nebudou lišit jednotlivými klinikami interních a chirurgických oborů.

3.4. Metodika výzkumu

Pro získání  dat,  potřebných  pro  empirickou  část  diplomové  práce,  jsem zvolila 

metodu kvantitativního výzkumu, přičemž nástrojem sběru dat byl kontrolní list. Kritéria v 

tomto kontrolním listě byla stanovena na základě studia platné legislativy, akreditačních 

standardů  Spojené  akreditační  komise  (SAK)  a  odborné  literatury,  které  se  zabývají 

zdravotnickou dokumentací.

V roce  2007  byla  v rámci  zkvalitnění  zdravotnické  dokumentace,  v  celém 

zdravotnickém zařízení,  zavedena jednotná zdravotnická dokumentace HINZ. Skládá se 

z lékařské a ošetřovatelské části. Všechna oddělení mají dokumentaci vedenou standardně 
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v jednotné struktuře a úpravě, ovšem z hlediska různorodosti oborů se může drobně lišit. 

Zdravotnickou  dokumentaci  jsem  podrobila  obsahové  analýze,  která  je  „jednou 

z nejproduktivnějších mezi ostatními technikami ve sběru informací“. Obsahová analýza je  

kvantitativní,  objektivní  analýza  sdělení  jakéhokoliv  druhu.  Může se  zabývat  právě  tak 

obsahem sdělení, jako jeho formou, autorem i adresátem takového sdělení.69 

3.5. Technika kontrolního listu

Pro svoji  diplomovou práci  jsem sestrojila kontrolní list,  který byl  zaměřený na 

jednotlivé cíle výzkumu viz příloha č. 3. Tento list obsahoval 66 kontrolních položek, které 

byly rozděleny do 11 oblastí:

a) První část kontrolního listu, otázky č. 1 a 3 identifikovala zdravotnické zařízení. 

b) Druhá část, otázky 2, 4 až 7 identifikovala pacienta. 

c) Třetí část, otázky 8 až 18, obsahovala formální náležitosti chorobopisu.

d) Čtvrtá část, otázky 19 až 25, obsahovala záznam o vstupním vyšetření lékařem. 

e) Pátá část, otázky 26 až 32, obsahovala informace o průběhu léčby. 

f) V  šesté  části,  otázky  33  až  41,  jsem  se  zaměřila  podrobně  na  záznamy 

ošetřovatelské  dokumentace,  které  se  zabývaly  ošetřovatelskou  anamnézou, 

záznamem  o  hodnocení  bolesti,  záznamem  o  péči  dekubitů,  edukací  pacienta, 

ošetřovatelskou diagnózou a ošetřovatelským plánem, hodnocením ošetřovatelské 

péče,  realizací ošetřovatelského plánu, jmenovkou a podpisem sestry a čitelností 

záznamu. 

g) Sedmá část, otázky 42 a 43, se zabývala rehabilitační péčí. 

h) Osmá část, otázky 44 až 49, obsahovala záznamy o anesteziologické péči.

i) Devátá část, otázky 50 až 55, obsahovala záznamy o chirurgické péči. 

j) Desátá část, otázky 56 až 58, obsahovala formální náležitosti chorobopisu při úmrtí 

pacienta. 

k) Jedenáctá  část,  otázky 59  až  66,  obsahovala  formální  náležitosti  při  propuštění 

pacienta. 

69 Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum. 2006. s. 168-174. ISBN 80-246-0139-7
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Sledované  položky byly  konstruovány jako uzavřené,  všechny byly  posuzovány 

z hlediska  relevance  výskytu:  zda  byl  údaj  v chorobopise  nalezen  –  ano  nebo  ne. 

V datovém souboru jsou hodnoty kódovány 0 = údaj chybí a 1 =  údaj je vyplněn správně. 

Jako  pramen  empirické  informace  bude  datový  soubor  v textu  dále  označován 

„Zdravotnická dokumentace 2008/2009“. 

Po sestrojení kontrolního listu s 58 otázkami jsem si v lednu 2009 vybrala náhodně 

4 zdravotnické dokumentace, 2 byly z interních oborů a 2 byly z chirurgických oborů. Po 

analýze těchto 4 zdravotnických dokumentací jsem vyřadila část, která se týkala otázek pro 

pacienty, kteří se účastní výzkumných studií z důvodu nerelevance údajů. Otázky, které se 

týkaly jmenovek, podpisů a čitelnosti záznamů, byly původně až na konci kontrolního listu 

souhrnně  za  celý  chorobopis,  což  bylo  značně  nevýhodné.  Tyto  otázky  jsem zařadila 

k jednotlivým částem kontrolního  listu  zvlášť.  Část,  obsahující  otázky z ošetřovatelství, 

byla beze změn přijata k provedení auditního šetření. Tyto kontrolní vzorky dokumentací 

nebyly zařazeny do vlastního výzkumu.

3.6. Zpracování dat

Pro  sledované  proměnné  zdravotnické  dokumentace  byly  vypočteny  průměry  a 

směrodatné  odchylky.  Průměr  v tomto  případě  reprezentuje  podíl  správně  vyplněných 

údajů  (0/1),  který  je  v tabulkách  po  přenásobení  100  uveden  v procentech.  Dále  byly 

vypočteny  souhrnné  indexy  pro  jednotlivé  bloky  kontrolního  listu,  vyplňované  lékaři, 

sestrami a administrativními pracovníky a také celkový index ze všech údajů. Také pro 

tyto  indexy  je  vypočten  průměr  a  směrodatná  odchylka  z relevantních  údajů  stejným 

způsobem  jako  pro  jednotlivé  položky.  Pro  statistické  zpracování  dat byl  použit 

dvouvýběrový  t-test  a  analýza  rozptylu  dvojného  třídění  pro  srovnání  sledovaných 

proměnných mezi skupinami a roky. 

Nejdříve jsem formulovala nulové hypotézy, kterými jsem předpokládala, že mezi 

zkoumanými  jevy  není  žádný  významný  vztah  a  výsledek  mohu  vysvětlit  působením 

náhody.  Nulová hypotéza pak může být na základě tohoto testu buď nezamítnuta, nebo 

zamítnuta.  Zamítnutí  nulové  hypotézy  znamená  přijetí  alternativní  hypotézy.  Je  proto 

předpoklad,  že  výsledek  je  statisticky  významný  a  není  způsoben  náhodou. 

Pravděpodobnost  neoprávněného  zamítnutí  nulové  hypotézy  nazýváme  hladinou 
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významnosti. 70 V této diplomové práci je stanovena hladina významnosti p < 0,10 tj. 10% 

(konvenční hladina bývá v sociologickém výzkumu nejčastěji stanovena jako p < 0,05 tj. 

5%), což je sice za hranicí obvykle používané hladiny, ale z věcného hlediska ji ještě lze 

považovat za významnou. Každé zlepšení ve vyplňování zdravotnické dokumentace má 

pro kvalitu péče velký a neoddiskutovatelný význam. 

Po sběru všech dat, jejich převedení do písemné podoby a uložení do počítače jsem 

provedla třídění a statistické zpracování dat, které jsem dále zpracovala do tabulek a do 

grafů. Data byla hodnocena pomocí počítačového programu Microsoft Excel, programu 

PSPP a statistického software BMDP, verze PC90.

3.7. Charakteristika výzkumného vzorku – zdravotnická dokumentace

Výzkum jsem provedla ve zdravotnickém zařízení, kde je zaměstnáno více jak 1500 

zaměstnanců,  z toho je  1250 zdravotníků.  V roce 2008 bylo  ve zdravotnickém zařízení 

hospitalizováno  celkem  6400  pacientů,  tento  počet  nezahrnuje  anestezio-resuscitační 

oddělení  a  koronární  jednotky.  Z tohoto  počtu  hospitalizací  jsem  vybrala  náhodným 

stratifikovaným  výběrem,  0,5%  vzorek  uzavřených  zdravotnických  dokumentací  za 1. 

čtvrtletí  roku  2008,  stejně  tak  i  za 1.  čtvrtletí  roku  2009.  Uplatněna  byla  logika 

stratifikovaného  výběru,  strata  reprezentují  neproporčně  dokumentace  chirurgických  a 

interních oborů dále členěných dle jednotlivých klinik (mají stejnou velikost bez ohledu na 

jejich  skutečný  podíl  mezi  všemi  dokumentacemi).  Celkem  jsem  prozkoumala  64 

zdravotnických dokumentací.  Z toho 32 zdravotnických dokumentací  za rok 2008 a 32 

zdravotnických dokumentací za rok 2009. V těchto 32 zdravotnických dokumentacích byly 

zastoupeny jak chirurgické obory (4 kliniky se 16 chorobopisy),  tak i  interní  obory (4 

kliniky,  také  se  16  chorobopisy).  Jednotkou  analýzy  je  v mé  práci  zdravotnická 

dokumentace.  Stejná velikost (neproporčnost) strat byla  zvolena proto, aby bylo možno 

porovnávat kvalitu vyplňování chorobopisů mezi jednotlivými klinikami i při tak poměrně 

malém vzorku.

Do hodnocení byly zařazeny tyto sumární indexy. Prvním indexem jsou lékaři, kteří 

vyplňují ve zdravotnické dokumentaci údaje o vstupním vyšetření, průběhu hospitalizace, 

anesteziologické  péči,  průběhu  operace  a  propuštění  pacienta.  Druhým  indexem  jsou 

sestry,  které zapisují do ošetřovatelské dokumentace průběh ošetřovatelské péče. Třetím 

70 Zich, F. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Express. 2004. ISBN 80-86754-19-7
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indexem jsou administrativní pracovníci, kteří mají na starosti formální část zdravotnické 

dokumentace. Čtvrtý index obsahuje všechny indexy dohromady, tedy celou zdravotnickou 

dokumentaci.  Vzhledem k tomu,  že se některá data v jednotlivých částech zdravotnické 

dokumentace  automaticky  přenášejí  z nemocničního  informačního  systému,  byl  index 

lékaři (vyjmuta otázka 59 až 65) a index administrativa (vyjmuta otázka 1 až 7) redukován. 

Prvním kritériem pro rozdělení zdravotnické dokumentace byl  rok, druhým byla 

odbornost a třetím jednotlivé kliniky.

Výzkumný vzorek zdravotnické dokumentace – počty chorobopisů
Tabulka č. 5

Klinika Odbornost 2008 2009

KN Interna 4 4

KK Interna 4 4

KD Interna 4 4

KH Interna 4 4

KKCH Chirurgie 4 4

KKCHJ Chirurgie 4 4

KTCH Chirurgie 4 4

KTCHJ Chirurgie 4 4

Celkem 32 32
Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008

3.8. Organizace výzkumu

Šetření zdravotnických dokumentací proběhlo formou interního auditu od ledna do 

dubna  2009  z  uzavřených  zdravotnických  dokumentací.  Výzkum  byl  zaměřen  na 

povinnosti  při  vedení  zdravotnické  dokumentace,  vyplývající  z platné  legislativy  České 

republiky s přihlédnutím k akreditačním standardům Spojené akreditační komise (SAK).

3.9. Výsledky výzkumu a jejich interpretace

Celkové rozdíly a změny v     lékařské, ošetřovatelské a administrativní části  

59



Celkové zlepšení mezi roky 2008 a 2009 

Hypotéza č. 1

H1 Podíl všech správně vyplněných údajů ve sledovaných indexech (údaje vyplněné 

lékaři, sestrami, administrativními pracovníky a celkovým indexem) zdravotnické 

dokumentace, budou stejné v roce 2008 jako v roce 2009. 

Porovnání sledovaných celkových indexů 
lékařské, ošetřovatelské a administrativní části dokumentace v letech 2008 a 2009 

(v procentech)

Tabulka č. 6

Kategorie 
celkově 
(indexy)

Rok 2008 Rok 2009 Změna
2008-2008    p =n Stdd n Stdd

Lékaři 32 64,4% ±16 32 73,1% ±14 9% 0,022

Sestry 32 58,3% ±21 32 69,9% ±17 12% 0,017

Administrativa 32 59,7% ±22 32 78,1% ±18 18% 0,001

Celkové skóre 32 70% ±7 32 76,9% ±7 7% 0,001
Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008

Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti

Největší  změna  při  celkovém  srovnání  roku  2008  a  2009  se  projevila  u 

administrativy,  kde  nastalo  zlepšení  o  18%,  další  patrné  zlepšení  bylo  u  vedení 

ošetřovatelské dokumentace, které zaznamenalo posun o 12% nahoru. Nejmenší rozdíl byl 

zaznamenán ve vedení zdravotnické dokumentace lékařů, index byl zlepšen o 9%. Podíl 

všech  správně  vyplněných  údajů  za  všechny  sledované  indexy  dosáhl  zlepšení  o  7%. 

U všech údajů byla hladina významnosti p < 0,05, proto je možné tuto změnu považovat za 

prokazatelnou.

Porovnání sledovaných celkových indexů 
lékařské, ošetřovatelské a administrativní části dokumentace v letech 2008 a 2009 

(v procentech)
         Graf č. 1
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      Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 2008 n=32, 2009 n=32

      Poznámka: rozdíl signifikantní na hladině významnosti ** p < 0,05; *** p < 0,01

Z tohoto  grafu  můžeme  usuzovat,  že  všechny  sledované  indexy  (dokumentace 

vyplňovaná  lékaři,  sestrami,  administrativními  pracovníky a  celkově)  v roce  2009 byly 

proti  roku  2008  zlepšeny.  Podíl  v údajích  vyplňovanými  lékaři  byl  v roce  2009  vyšší 

(73%)  než  v roce  2008  (64%)  a  to  celkem  o  9%  (t-test  p  <  0,05).  Ošetřovatelská 

dokumentace vyplňovaná sestrami byla v roce 2009 zlepšena (70%) proti roku 2008 (58%) 

a  to  celkem o  12% (t-test  p  <  0,05).  Podíl  v údajích  vyplňovanými  administrativními 

pracovníky byl v roce 2009 vyšší (78%) než v roce 2008 (60%) a to celkem o 18% (t-test 

p < 0,05). Podíl všech správně vyplněných údajů ve zdravotnické dokumentaci byl v roce 

2009 vyšší (77%) než v roce 2008 (70%) a to celkem o 7% (t-test p < 0,05). 

Hypotéza  č.  1 předpokládala,  že  podíl  všech  správně  vyplněných  údajů  ve 

sledovaných  indexech  (údaje  vyplněné  lékaři,  sestrami,  administrativními  pracovníky a 

celkovým indexem) zdravotnické dokumentace, bude stejný v roce 2008 jako v roce 2009. 

Na základě  statistického hodnocení  byla zamítnuta na  hladině  významnosti  p  <  0,05. 

K celkovému zlepšení došlo ve všech třech oblastech i v celkovém indexu.

Rozdíly mezi jednotlivými klinikami v celkovém zlepšení mezi roky 2008 a 2009 

Hypotéza č. 2
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H2 Podíl všech správně vyplněných údajů bude za jednotlivé kliniky stejný v roce 2008 i 

v roce 2009.

Porovnání změn v letech 2008 a 2009 
(v procentech)

      Tabulka č. 7

Klinika
Rok 2008 Rok 2009 Porovnání 

průměrů
2008-2008

p = 
n Stdd n Stdd

KD Int. 4 31,7% ±22 4 64,3% ±30 32,6% NS

KH Int. 4 63,6% ±15 4 76,3% ±25 12,7% NS

KK Int. 4 67,5% ±25 4 70,2% ±12 2,7% NS

KN Int. 4 69,6% ±22 4 71,7% ±7 2,1% NS

KKCH Chir. 4 42,9% ±14 4 80,4% ±13 37,5% 0,02

KKCHJ Chir. 4 65,3% ±15 4 64,9% ±15 -0,4% NS

KTCH Chir. 4 71% ±6 4 74,1% ±10 3,1% NS

KTCHJ Chir. 4 55,2% ±19 4 57,3% ±15 2,1% NS
      Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008

      Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, 
      NS – nesignifikantní, tj. p > 0,10

Porovnání změn na klinikách interních oborů v letech 2008 a 2009
(v procentech)

             Graf č. 2
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     Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 2008 n=32, 2009 n=32
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Porovnání změn na klinikách chirurgických oborů v letech 2008 a 2009
(v procentech)

             Graf č. 3
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     Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 2008 n=32, 2009 n=32

     Poznámka: rozdíl signifikantní na hladině významnosti ** p < 0,05;

Lze konstatovat, že pouze u 3 klinik došlo k výraznějšímu zlepšení proti roku 2008, 

a to u 2 klinik interních oborů a u jedné kliniky oboru chirurgického. Vzhledem k malým 

počtům (n = 4) není toto zlepšení statisticky prokazatelné až na jednu výjimku. Největší 

změna při porovnání jednotlivých klinik interních oborů nastala u KD, kde bylo zlepšení o 

32%. Další patrné zlepšení nastalo u KH o 12%. U KK a KN bylo zlepšení minimální, 3% 

a 2%. U chirurgických oborů byla zaznamenána největší změna i ze všech klinik, a to u 

KKCH, kde došlo ke zlepšení o 37% a hladina významnosti testu byla p < 5%, proto lze 

tuto změnu považovat za významnou. U ostatních bylo zlepšení jen minimální. KKCHJ 

bylo takřka stejné před zaokrouhlením, u KTCH bylo zlepšení 3% a u KTCH 2%. 

Hypotéza č. 2 předpokládala, že podíl všech správně vyplněných údajů bude za 

jednotlivé kliniky stejný v roce 2008 i  v roce 2009  nebyla zamítnuta.  Neprokázalo se 

významné zlepšení na jednotlivých klinikách s výjimkou KKCH. Zlepšení na KD a KH se 

zřejmě nepodařilo prokázat vzhledem k malému počtu hodnocených dokumentací.

Rozdíly mezi chirurgickými a interními obory v celkovém zlepšení mezi roky 2008 a 2009 
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Hypotéza č. 3

H3 Mezi chirurgickými a interními obory nebude rozdíl ve velikosti změn sledovaných 

indexů mezi roky 2008 a 2009. 

Porovnání interních oborů dle roků 
(v procentech)

Tabulka č. 8

Interní obory
Rok 2008 Rok 2009 Změna

2008-2008     p =
n Stdd n Stdd

Lékaři 16 63,6% ±18 16 73,6% ±15 10% NS

Sestry 16 58,1% ±25 16 70,6% ±19 12,5% NS

Administrativa 16 58,2% ±16 16 77,2% ±21 19% 0,007

Celkové skóre 16 70,3% ±7 16 77,5% ±8 7,2% 0,008
Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, 
NS - nesignifikantní

Největší změna při porovnání interních oborů za roky 2008 a 2009 se projevila ve 

vedení  dokumentace  administrativními  pracovníky,  kde  nastalo  zlepšení  o  19%.  Další 

patrné  zlepšení  bylo  u vedení  ošetřovatelské  dokumentace,  které  zaznamenalo  posun o 

12,5%.  Nejmenší  rozdíl  se  týkal  vedení  zdravotnické  dokumentace  lékařů,  který  byl 

zlepšen  o  10%.  Podíl  všech  správně  vyplněných  údajů  za  všechny  indexy  dosáhl  u 

interních  oborů zlepšení  o 7%. U údajů,  vyplňovanými  administrativními  pracovníky a 

celkově všemi kategoriemi,  bylo  prokázáno zlepšení  na hladině významnosti  p < 0,01, 

proto je možné tyto změny považovat za významné. Naproti tomu u dokumentace, kterou 

vyplňují lékaři a sestry, se zlepšení neprokázalo. 

Porovnání interních oborů dle roků
(v procentech)

       Graf č. 4
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Poznámka: rozdíl signifikantní na hladině významnosti *** p < 0,01

U tohoto  grafu  je  patrné,  že  u  interních  oborů  byly  všechny sledované  indexy 

(dokumentace vyplňovaná lékaři, sestrami, administrativními pracovníky a celkově) v roce 

2009 proti roku 2008 vyšší, u administrativy a celkového indexu bylo prokázáno zlepšení. 

Porovnání chirurgických oborů dle roků

(v procentech)
Tabulka č. 9

Chirurgické 

obory

Rok 2008 Rok 2009 Změna
2008-2008     p =

n Stdd n Stdd

Lékaři 16 65,3 ±13 16 72,6 ±13 7,3 NS

Sestry 16 58,6 ±17 16 69,2 ±15 10,6 0,069 

Administrativa 16 61,3 ±26 16 79,0 ±16 17,7 0,029

Celkové skóre 16 69,8 ±7 16 76,2 ±6 6,4 0,010
Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, 
NS - nesignifikantní
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Při porovnání chirurgických oborů za roky 2008 a 2009 se projevil největší posun 

k lepšímu, ve vedení zdravotnické dokumentace administrativními pracovníky, kde nastalo 

zlepšení  o  18%.  Další  patrné  zlepšení  bylo  u  vedení  sesterské  dokumentace,  které  se 

zlepšilo  o  11%. Nejmenší  rozdíl  byl  zaznamenán ve vedení  zdravotnické  dokumentace 

lékaři, kde bylo zlepšení o 7%. Podíl všech správně vyplněných údajů za všechny indexy 

dosáhl u chirurgických oborů zlepšení o 6%. U údajů, vyplňovanými  administrativními 

pracovníky  a  celkově  všemi  kategoriemi,  byla  hladina  významnosti  p  <  0,05,  proto 

můžeme tyto změny považovat za významné. U údajů, vyplňovanými sestrami, byl sice 

rozdíl za hranicí signifikance (t-test p = 0,069), ale z věcného hlediska lze také tuto změnu 

považovat za významnou. Naproti tomu u dokumentace, kterou vyplňují lékaři, došlo také 

ke zvýšení indexu, ale hladina významnosti t-testu byla p > 0,10.

Porovnání chirurgických oborů dle roků 
(v procentech)

      
      Graf č. 5
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Poznámka: rozdíl signifikantní na hladině významnosti ** p < 0,05; *** p < 0,01

U tohoto grafu vidíme, že u chirurgických oborů byly všechny sledované indexy 

(dokumentace vyplňovaná lékaři, sestrami, administrativními pracovníky a celkově) v roce 

2009 proti roku 2008 vyšší. Zlepšení se neprokázalo pouze u lékařů.

Při  porovnání  interních  a  chirurgických oborů nebyly  nalezeny výrazné rozdíly. 

Pouze u chirurgických sester bylo prokázáno zlepšení na hladině významnosti p < 0,10, 

zatímco  na  interně  srovnatelné  procento  zlepšení  nevyšlo  signifikantně,  což  mohla 

způsobit větší směrodatné odchylka v r. 2008 i v r. 2009.

Porovnání interních a chirurgických oborů dle roků
(v procentech)

       
       Graf č. 6
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        Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

        

Jak uvádí graf č. 6 výsledky interních a chirurgických oborů jsou v zásadě stejné. 

U  údajů,  vyplňovaných  administrativními  pracovníky  a  celkově  za  všechny  sledované 

indexy,  bylo  zlepšení  na  hladině  5%  tj.  p  <  0,05  v obou  oborech,  proto  tyto  změny 

považujeme  za  významné.  U  dokumentace,  kterou  vyplňují  lékaři  a  sestry  jsme 

neprokázali zlepšení na hladině významnosti p < 0,05 v obou oborech.

Porovnání chirurgických a interních oborů u lékařů dle roků
(v procentech)

             
             Graf č. 7
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   Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Z tohoto  grafu  je  patrné,  že  podíl  správně  vyplněných  údajů  ve  zdravotnické 

dokumentaci,  kterou vyplňují  lékaři  interních oborů byl  v roce 2009 vyšší  (73,6%) než 

v roce 2008 (63,6%) a to celkem o 10%. Lékaři z chirurgických oborů měli v roce 2009 

lepší vyplněnou dokumentaci (72,6%) než v roce 2008 (65,3%), což bylo celkem o 7,3%. 

U lékařů jak interních (t-test nesig. p = 0,103), tak i chirurgických oborů (t-test nesig. p = 

0,116) výsledek byl nad hladinou významnosti.

Porovnání chirurgických a interních oborů u sester dle roků
(v procentech)

                   Graf č. 8
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

U sester  interních  oborů došlo  k zlepšení  o  12,5%,  ale  (t-test  nesig.  p  =  0,12). 

U sester v chirurgických oborech došlo ke zlepšení o 10,6%, kde byl sice rozdíl mezi roky 

2008 a 2009 za hranicí signifikance (t-test sig. 0,069), konvenční hladina je p < 0,05, ale 

z věcného hlediska lze tuto změnu považovat za významnou.
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Porovnání chirurgických a interních oborů u administrativy dle roků
(v procentech)

                Graf č. 9
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Poznámka: rozdíl signifikantní na hladině významnosti * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01

Také  u  administrativy  došlo  u  interních  oborů  v roce  2009  proti  roku  2008 

k signifikantnímu zlepšení dokonce o 19% (t-test p = 0,007) a u chirurgických oborů o 

17,7% (t-test p = 0,029).

Porovnání chirurgických a interních oborů celkově dle roků
(v procentech)

                     Graf č. 10
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

U interních oborů došlo celkově v roce 2009 proti  roku 2008 ke zlepšení  o 7% 

(t-test  p  =  0,008)  a  u  chirurgických  oborů  o  6,4% (t-test  p  =  0,010).  Hypotéza  č.  3 

předpokládala,  že  mezi  chirurgickými  a  interními  obory  nebyl  prokázán rozdíl  ve 

velikosti změn sledovaných indexů mezi roky 2008 a 2009.
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3.10. Ošetřovatelská dokumentace – jednotlivé položky

Změna v jednotlivých položkách ošetřovatelské dokumentace mezi roky 2008 a 2009

Hypotéza č. 4

H4 Podíl  správných  odpovědí  na  jednotlivé  položky  v ošetřovatelské  dokumentaci  se 

nebude lišit mezi roky 2008 a 2009.

Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské dokumentaci
(v procentech)

Tabulka č. 10
Položky 

ošetřovatelské 
dokumentace

Rok 2008 Rok 2009 Porovnání 
změn

2008-2008
    p =

2008 -09n Stdd n Stdd

Ošetřovatelská 
anamnéza

32 47% ±51 32 66% ±48 19% NS 56%

Hodnocení 
bolesti

18 44% ±51 19 53% ±51 9% NS 49%

Hodnocení 
dekubitů

6 100% ±0 10 67% ±50 -33% 0,081 83%

Edukace 31 42% ±50 32 47% ±51 5% NS 45%

Ošetřovatelská 
dg. a oše plán

32 56% ±51 32 70% ±47 14% NS 63%

Hodnocení 
ošetřovatelské 

32 78% ±42 32 88% ±34 10% NS 83%

Realizace oše 
péče

32 53% ±51 32 81% ±40 28% 0,016 67%

Jmenovka a 
podpis sestry

32 41% ±50 32 53% ±51 12% NS 47%

Čitelnost 
záznamů

32 97% ±18 32 94% ±25 -3% NS 95%

Celkové skóre 32 58% ±21 32 70% ±17 12% 0,017 64%

Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 
Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, NS – nesignif.

Ošetřovatelskou  dokumentaci  jsme  sledovali  v  9  položkách.  Z hlediska  míry 

vyplnění  lze  na  základě  průměrů  za  oba  roky (poslední  sloupec  tabulky)  rozdělit  tyto 

položky do tří skupin viz tabulka xx  Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské 

dokumentaci v r. 2008 a 2009.
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Nejlépe se umístila  čitelnost záznamů ošetřovatelské dokumentace (95% správně 

vyplněných ošetřovatelských dokumentací), potom hodnocení ošetřovatelské péče (83% 

správně  vyplněných  ošetřovatelských  dokumentací),  další  byla  dekubity (83% správně 

vyplněných ošetřovatelských dokumentací).

Alespoň v nadpolovičním počtu případů byla ošetřovatelská dokumentace správně 

vyplněná:  realizace  ošetřovatelské péče (67%), ošetřovatelská dg.  a ošetřovatelský plán 

(63%) a ošetřovatelská anamnéza (56%). Nejméně kvalitně jsou vyplněny ošetřovatelské 

dokumentace  v případě  hodnocení  bolesti  (49%),  jmenovka  a  podpis  sestry  (47%)  a 

edukace pacienta (45%).  U dekubitů a bolesti je počet relevantních záznamů nižší než u 

všech ostatních 16 resp. 37 dokumentací.

Porovnání jednotlivých položek v r. 2008 a 2009 v ošetřovatelské dokumentaci
(v procentech)

Graf č. 11

-40
-20
0
20
40
60
80
100
120

2008 47 44 100 42 56 78 53 41 97 58

2009 66 53 67 47 70 88 81 53 94 70

rozdíl 19 9 -33 5 14 10 28 12 -3 12

Anamnéza Bolest Dekubity Edukace Dg. a plán Hodnocení 
péče

Realizace 
péče

Jmenovka Čitelnost Celkové 
skóre

Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

K nejvýraznější pozitivní změně došlo u realizace ošetřovatelské péče o 28%, kde 

je  rozdíl  mezi  roky  i  statisticky  významný  p  <  0,05.  Podobně  došlo  ke  zlepšení  i  u 

ošetřovatelské  anamnézy o 19%, o 14% došlo ke zlepšení  u ošetřovatelské  diagnózy a 

ošetřovatelského plánu a o 12% u podpisu a jmenovky sester. Celkové skóre se zlepšilo 

statisticky významně o 12% p < 0,05. U hodnocení dekubitů došlo v roce 2009 proti roku 

2008 ke zhoršení o 33% u 6, resp. 10 relevantních záznamů. Zhoršení hodnotíme jako 

statisticky významné na hladině p < 0,10. Také čitelnost se v roce 2009 zhoršila proti roku 

2008 o 3% (nesignifikantní).  Hypotéza č. 4  předpokládala, že podíl správných odpovědí 

na jednotlivé otázky v ošetřovatelské dokumentaci se nebude lišit mezi roky 2008 a 2009. 
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Tato hypotéza  byla zamítnuta pro realizaci ošetřovatelské péče (p < 0,05) a hodnocení 

dekubitů (p < 0,10).

Rozdíly mezi chirurgickými a interními obory v jednotlivých položkách 

ošetřovatelské dokumentace mezi roky 2008 a 2009.

Hypotéza č. 5

H5 Podíl správných odpovědí na jednotlivé otázky v ošetřovatelské dokumentaci se 

nebude lišit mezi klinikami interních a chirurgických oborů.

Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské dokumentaci – interní obory
(v procentech)

Tabulka č. 11

Rok 2008 Rok 2009 Změna
2008-2008 p < 0,10

n Stdd n Stdd
Ošetřovatelská 
anamnéza

16 50% 52 16 81% 40 31%     NS

Hodnocení 
bolesti

6 50% 55 7 71% 49 21% NS

Hodnocení 
dekubitů

2 100% 0 5 60% 54 -40% NS

Edukace 15 33% 49 16 31% 48 -2% NS

Ošetřovatelská 
dg. a oše plán

16 75% 45 15 80% 41 5% NS

Hodnocení oše 
péče

16 75% 45 16 88% 34 13% NS

Realizace oše 
péče 16 38% 50 16 75% 45 37% 0,10

Jmenovka a 
podpis sestry

16 44% 51 16 50% 52 6% NS

Čitelnost 
záznamů

16 94% 25 16 94% 25 0 NS

Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 
Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, NS – nesignif.

Ošetřovatelskou  dokumentaci  jsme  sledovali  v 9  položkách  v rámci  interních 

oborů. Z tabulky je zřejmé, že v roce 2008 u interních oborů byl podíl správně vyplněných 

údajů u realizace ošetřovatelské péče velmi nízký – pouze 38%.  V roce 2009 se zvýšil na 

dvojnásobek tj. 75%. U této položky bylo prokázáno i významné zlepšení p < 0,10.

Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské dokumentaci – interní obory
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(v procentech)
  Graf č. 12
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské dokumentaci – chirurgické obory
(v procentech)

  Graf č. 13
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Jak  je  z grafů  č.  12  a  13  patrné,  u  chirurgických  oborů  byly  změny  poměrně 

nevýrazné.  V  roce  2008  byl  podíl  správně  vyplněných  údajů  nejvyšší  u  diagnózy 

ošetřovatelské  péče  a  plánu  ošetřovatelské  péče  22%,  a  u  dekubitů  byl  v roce  2009 

dokonce  horší  o  25%.  U  chirurgických  oborů  nebylo  prokázáno  statisticky  významné 

zlepšení.

Porovnání jednotlivých položek v ošetřovatelské dokumentaci – chirurgické obory

74



(v procentech)

    Tabulka č. 12

Chirurgické 

obory

Rok 2008 Rok 2009 Změna
2008-2008     p =

n Stdd n Stdd

Ošetřovatelská 
anamnéza

16 44% 51 16 50% 52 6%     NS

Hodnocení 
bolesti

12 42% 52 12 42% 52 0 NS

Hodnocení 
dekubitů

4 100% 0 4 75% 50 -25% NS

Edukace 16 50% 52 16 63% 50 13% NS

Ošetřovatelská 
dg. a ošetřova-
telský plán

16 38% 50 15 60% 51 22% NS

Hodnocení 
ošetřovatelské 
péče

16 81% 40 16 88% 34 7% NS

Realizace 
ošetřovatelské 
péče

16 69% 48 16 88% 34 19% NS

Jmenovka a 
podpis sestry

16 38% 50 16 56% 51 18% NS

Čitelnost 
záznamů

16 100% 0 16 94% 25 -6% NS

     Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 
     Poznámka: n – počet,  – průměr, Stdd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, NS – nesignif.

U chirurgických  oborů byla  realizace  ošetřovatelské  péče  v roce 2008 vyplněna 

lépe než u interních - na 69% správně vyplněných údajů, i zde došlo ke zvýšení o 19%. 

Tento rozdíl  však nebyl  statisticky významný.  V ostatních položkách nebyly prokázány 

žádné další statistické rozdíly.

Porovnání položky ošetřovatelská anamnéza mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

             Graf č. 14
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky hodnocení bolesti mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

             Graf č. 15
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky hodnocení dekubitů mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

            Graf č. 16
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky edukace mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

              Graf č. 17
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky ošetřovatelská dg. a ošetřovatelský plán 
mezi chirurgickými a interními obory

(v procentech)
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               Graf č. 18

75%

38%

80%

60%

20

30

40

50

60

70

80

Rok 2008 Rok 2009

Ošetřovatelská dg. a plán
interní obory

Ošetřovatelská dg. a plán
chirurgické obory

Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky hodnocení ošetřovatelské péče 
mezi chirurgickými a interními obory

(v procentech)

                 Graf č. 19
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky realizace ošetřovatelské péče 
mezi chirurgickými a interními obory

(v procentech)

78



                 Graf č. 20
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky jmenovka a podpis sestry mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

                Graf č. 21
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Porovnání položky čitelnost záznamů mezi chirurgickými a interními obory
(v procentech)

              Graf č. 22
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Zdroj: Zdravotnická dokumentace 2008/2008. 

Hypotéza  č.  5,  která  předpokládala,  že  podíl  správných odpovědí  na jednotlivé 

otázky  v ošetřovatelské  dokumentaci  se  nebude  lišit  mezi  klinikami  interních  a 

chirurgických  oborů,  na  základě  statistického  hodnocení  byla  zamítnuta pro položku 

realizace  ošetřovatelské  péče, kde  došlo  k významnému  zlepšení  u  interních  oborů, 

zatímco u chirurgických oborů se zlepšení statisticky neprokázalo na hladině významnosti 

p < 0,10. Pro ostatní otázky jsme nulovou hypotézu nezamítli.

3.11. Závěrečné shrnutí výsledků

Cílem  tohoto  výzkumu  bylo  zjistit,  zda  mělo  vliv  na  zkvalitnění  zdravotnické 

dokumentace, zavedení řízení kvality dle norem ISO a jeho následná certifikace. Pro tento 

výzkum byl vytvořen kontrolní list, který obsahoval 66 položek. Výzkumné soubory byly 

dva. První soubor obsahoval 32 zdravotnických dokumentací za 1. čtvrtletí roku 2008 a 

druhý obsahoval také 32 dokumentací za 1. čtvrtletí roku 2009. Kliniky byly zastoupeny 

jak chirurgickými, tak interními obory v poměru 4 : 4. 

Při analýze zdravotnické dokumentace jsem zjistila, že při celkovém srovnání roku 

2008  a  2009  se  zlepšily  všechny  sledované  souhrnné  indexy (lékaři,  sestry, 

administrativní  pracovníci).  Největší  změna  se  projevila  u  dokumentace  vyplňované 

administrativními pracovníky, kde nastalo zlepšení proti roku 2008 o 18%, další zlepšení 

bylo  zaznamenáno  u  sester  o  12%,  lékaři  se  zlepšili  o  9%.  Podíl  všech  správně 
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vyplněných údajů za všechny sledované indexy (lékaři, sestry, administrativní pracovníci) 

dosáhl zlepšení o 7%. 

Pokud  se  díváme  na  výsledky správně  vyplněných  údajů  za  jednotlivé  kliniky, 

vidíme, že ke zlepšení došlo u dvou klinik interních oborů – u KD o 32% a KH o 12% 

(vzhledem  k malému  počtu  zkoumaných  dokumentací  nebylo  zlepšení  statisticky 

prokazatelné) a u jedné kliniky chirurgického oboru KKCH bylo zlepšení o 37%, což bylo 

i statisticky prokázáno. 

Při porovnání chirurgických a interních oborů z hlediska výše změn byla největší 

změna  zaznamenána  ve  vedení  zdravotnické  dokumentace  u  administrativních 

pracovníků  v  interních  oborech,  kde  nastalo  zlepšení  proti  roku 2008  o  19%,  další 

zlepšení  lze  vidět  u  administrativních  pracovníků  chirurgických  oborů,  kde  také 

nastalo zlepšení proti roku 2008 o 17,7%. K prokazatelnému zlepšení o 10,6% došlo také 

u sester chirurgických oborů. Celkem za všechny sledované indexy došlo ke zlepšení u 

interních oborů o 7% i chirurgických oborů o 6,4%.  

Ošetřovatelská dokumentace byla sledována celkově v 9 položkách: ošetřovatelská 

anamnéza, hodnocení bolesti, péče o dekubity, edukace pacienta, ošetřovatelská diagnóza a 

ošetřovatelský  plán,  hodnocení  ošetřovatelské  péče,  realizace  ošetřovatelského  plánu, 

jmenovka a podpis sestry,  čitelnost  záznamu. Z průměru za oba sledované roky (2008, 

2009)  byla  nejlepší  čitelnost záznamů  v  ošetřovatelské  dokumentaci  (95%), potom 

následovalo  hodnocení  ošetřovatelské  péče (83%) a  hodnocení  dekubitů (83%). 

V nadpolovičním  počtu  se  umístilo  vyplnění  realizace  ošetřovatelské  péče  (67%), 

ošetřovatelská  dg.  a ošetřovatelský  plán (63%) a ošetřovatelská  anamnéza  (56%).  Jako 

nejméně kvalitní při tomto šetření vyšlo vyplnění hodnocení bolesti (49%), jmenovka a 

podpis sestry (47%) a edukace pacienta (45%). Z pohledu porovnání průměrů mezi roky 

2008 a 2009 došlo k nejvýraznější pozitivní změně u realizace ošetřovatelské péče o 28% 

a celkové skóre se zlepšilo o 12%. Na druhou stranu musím konstatovat, že u hodnocení 

dekubitů došlo  ke  zhoršení proti  roku  2008  o  33%. Zhoršila  se  také  čitelnost 

ošetřovatelské dokumentace o 3%, ale tento výsledek nebyl statisticky prokázán.

Při porovnání chirurgických a interních oborů z hlediska vyplňování ošetřovatelské 

dokumentace byla největší prokazatelná změna zaznamenána u interních oborů ve vedení 

realizace ošetřovatelské péče o 37%, potom ve vedení ošetřovatelské anamnézy interních 

oborů o 31% a ve vedení ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelského plánu o 22%. Naopak 
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u  hodnocení  dekubitů  v interních  (o  40%)  i  chirurgických  oborech  (o  25%)  došlo  ke 

zhoršení, které nebylo statisticky prokázáno.  

V závěrečném  hodnocení  interního  auditu  zdravotnické  dokumentace  je  třeba 

podotknout, že do budoucna bude potřeba upravit kritéria kontrolního listu a zaměřit se i 

na  obsahovou  analýzu  jednotlivých  částí  ošetřovatelské  dokumentace  např.  hodnocení 

formálních náležitostí, komplexnosti dokumentace.

Přestože  audit  zdravotnické  dokumentace  byl  historicky  první  v tomto 

zdravotnickém  zařízení,  ukázal  nám  spoustu  oblastí  viz  kapitola  2.8.8.,  na  kterých  je 

potřeba intenzivně pracovat, tak aby poskytovaná péče byla co nejefektivnější. 

Myslím  si,  že  důsledná  kontrola  ze  strany  vrcholového  managementu  i 

managementu klinik přispěje ke zlepšení vedení zdravotnické dokumentace, ať už u lékařů, 

sester nebo i administrativních pracovníků.

4. Závěr

Moje diplomová práce je zaměřena na problematiku zdravotnické dokumentace a 

ověřování správnosti jejího vedení formou interního auditu.

82



Podle tohoto výzkumu, který byl prováděn z uzavřené zdravotnické dokumentace 

v 1. čtvrtletí 2008 a z dokumentace připravené k archivaci v 1. čtvrtletí 2009, lze prokázat, 

že  došlo  ke  zlepšení:  u  chorobopisů  vyplňovanými  lékaři,  sestrami,  administrativními 

pracovníky i celkově všech vyplněných záznamů. 

Z analýzy ošetřovatelské  dokumentace  chci  poukázat  na některá  zajímavá fakta, 

která se objevila při auditu ošetřovatelské dokumentace (v závorce je uveden průměr za 

rok 2008 a 2009). U ošetřovatelské anamnézy (56%) chybělo často datum a čas přijetí, 

který je důležitý  zejména z důvodu povinnosti  vyplnit  ošetřovatelskou anamnézu do 24 

hodin od přijetí pacienta k hospitalizaci. Sestry mají možnost využívat zvláštní formuláře 

na hodnocení dekubitů (49%), na hodnocení bolesti (83%) i na edukaci pacienta (45%), ale 

vzhledem k výsledkům šetření, formulářům na hodnocení dekubitů a edukaci nepřikládají 

velkou  pozornost.  Edukační  proces  je  v současnosti  na  počátku  vývoje,  kde  si  sestry 

pomalu  uvědomují,  že  tento  proces  je  nedílnou  součástí  kvalitní,  celostně  zaměřené 

ošetřovatelské péče. Z šetření také vyplynulo, že ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelský 

plán  (63%)  nebyly  často  správně  vyplněny.  Realizace  ošetřovatelské  péče  je  vedena 

celkem přehledně (67%), jen někdy chyběl datum a podpis sestry.  Před zavedením ISO 

norem  se  na  některých  klinikách  na  počátku  roku  2008  s některými  formuláři 

ošetřovatelské dokumentace vůbec nepracovalo a sestry tak nerealizovaly ošetřovatelskou 

péči dle stanoveného plánu, ale jen pocitově. 

V rámci mé práce je vidět nesporný přínos zavedeného systému řízení a interních 

auditů,  které  působí  i  psychologicky.  Nikdo  z nás  totiž  nechce  mít  neshodu  na  svém 

pracovišti. Zodpovědní pracovníci si také uvědomují stále větší tlak na své osoby, které 

může způsobit případné řešení sporů s pacienty, nebo jejich rodinnými příslušníky na téma 

„správné péče“. V této situaci jen řádně vedená zdravotnická dokumentace je pro lékaře a 

sestry důkazním prostředkem, který je nezpochybnitelný. Dle analyzovaných dat vidíme 

patrné zlepšení v této oblasti a již blízké přiblížení k cílovému stavu, kdy budeme moci 

říci, že jsme plně v souladu s platnou legislativou. 

V teoretické  části  jsem se  záměrně  věnovala  systémům  řízení,  protože  všechny 

vycházejí ze skutečnosti, že organizace musí plnit veškeré legislativní požadavky. Jedním 

z hlavních  legislativních  požadavků  ve  zdravotnictví  je  správné,  řádné,  časné  a  úplné 

vedení zdravotnické dokumentace. Nástrojem k dosažení tohoto cíle, je zavedení systému 
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řízení dle norem ISO nebo akreditace zdravotnického zařízení. Obě metody, certifikace a 

akreditace,  mají  své  neoddiskutovatelné  výhody.  Správný  chod  a  pořádek  ve 

zdravotnickém  zařízení  je  zajištěn  normami  ISO,  které  jsou  zaměřeny  na  formální  a 

věcnou  správnost  platné  legislativy,  právních  předpisů  a  interních  nařízení  ve  formě 

dokumentovaných  postupů  (směrnice,  standardy,  příkazy  vedení).  Pro  oblast  zdravotní 

péče  jsou  v akreditaci  rozpracovány  specializované  standardy,  které  se  zabývají 

poskytováním zdravotní péče, zejména standardy orientovanými na bezpečí pacienta.

Podle mého názoru by zdravotnická zařízení  měla nejdříve začít  zavádět  normy 

ISO, zjednodušeně řečeno „udělat  si pořádek na svém pracovišti“.  Nemocnice by měla 

začít smysluplně řídit dokumentaci, definovat odpovědnosti a pravomoci. Zrekapitulovat 

procesy, které probíhají ve zdravotnickém zařízení a mít kontrolu nad jejím řízením. Dále 

se by se měla zabývat hodnocením spokojenosti pacientů, zaměřit se na profesní rozvoj 

zaměstnanců,  eliminovat  chyby  formou  sledování  mimořádných  událostí,  začít  řídit 

nápravná a preventivní opatření. Jako nadstavbu na tento základní systém bych doporučila 

zavést akreditaci, ať už mezinárodní nebo národní, která se úzce specializuje na pacienta a 

zdravotnická  zařízení.  Akreditace  nám potom řekne,  „zda zdravotnická  zařízení  splňují  

základní/minimální požadavky na bezpečný a kvalitní provoz zdravotnického zařízení“.71

Zavedením tohoto kombinovaného systému, budou nastavena obecná pravidla pro 

řízení zdravotnické dokumentace,  včetně jejího auditování a následné řešení případných 

neshod. Současně bude sledován její odborný obsah, včetně zohlednění nových požadavků 

legislativy. 

Přejme  si,  aby  o  této  oblasti  rozhodovali  odborníci,  nejen  s medicínským 

vzděláním, ale i manažerským, kteří jsou schopni dát této oblasti další rozměr.
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Předběžný název připravované diplomové práce

Zvyšování kvality zdravotní péče prostřednictvím auditu zdravotnické dokumentace. 

Formulace a vstupní diskuse problému

     Téma diplomové práce je mi velmi blízké zejména tím, že pracuji ve zdravotnickém 

zařízení jako manažer kvality, který má na starosti kontinuální zvyšování kvality v celém 

zdravotnickém zařízení.  Toto  zdravotnické  zařízení  je  již  z  poloviny  certifikováno  dle 

norem ISO 9001 a tak bude připraveno na možnou akreditaci dle JCI – Joint Commission 

International.

     Dle zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, stavovského předpisu č. 10 – Etický kodex 

ČLK a vyhlášky 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci je povinností zdravotnických 

zařízení  řádně  vést  zdravotnickou  dokumentaci,  tj.  je  shromáždit  data  o  pacientovi 

v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci, informace o onemocnění pacienta, o průběhu a 

výsledku  vyšetření,  o  poskytování  zdravotní  péče  a  dalších  podstatných  okolnostech 

souvisejících se zdravotním stavem pacienta. Povinnou součástí zdravotnické dokumentace 

je  informovaný  souhlas  pacienta  vyžadovaný  zejména  u podání  anestézie,  transfúzních 

přípravků, u provádění invazivních dg. výkonů, operací a klinických studií. Zdravotnická 

dokumentace  musí  být  vedena  systematicky,  strukturovaně  a  chronologicky.  Musí  být 

vedena v listinné podobě, být úplná, čitelná, jednoznačná a přehledná. Zda realita skutečně 

odpovídá zákonným a podzákonným normám by měla pravidelně zjišťovat při auditech 

jednotlivých  procesů  např.  audit  zdravotnické  dokumentace,  audit  léčebné  či 

ošetřovatelské péče. 

     V současné  době  můžeme  být  svědky  medializace  některých  pochybení  u 

zdravotnických  pracovníků,  ke  kterým  dochází,  ať  už  z úmyslného  či  neúmyslného 

zavinění. Proto je důležité tyto nedostatky systematicky, prostřednictvím auditů odhalovat 

a vyhodnocovat, a tím zlepšovat kvalitu zdravotní péče.
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Popis výchozí a předpokládané situace

V  rámci  zvyšování  kvality  zdravotní  péče  byla  před  rokem,  dle  platné  legislativy  a 

evropských norem, zavedena jednotná zdravotnická dokumentace. Dokumentace obsahuje 

řízenou lékařskou a ošetřovatelskou část. Všechna standardní oddělení mají dokumentaci 

vedenou  v jednotné  struktuře  a  úpravě,  z hlediska  různorodosti  oborů  se  může 

na jednotlivých  odděleních  drobně lišit.  Odlišnou zdravotnickou  dokumentaci  používají 

pouze  dvě  kliniky,  které  se  zabývají  anesteziologicko-resuscitační  péčí.  Informace 

v dokumentaci  by měly být  řazeny chronologicky a  poskytovat  přesný a  hlavně  rychle 

dostupný obraz o stavu pacienta a poskytnuté péči.  Při posledním externím auditu byla 

zdravotnickému zařízení doporučena, certifikačním orgánem, systematická zpětná kontrola 

zdravotnické dokumentace. Zpětná vazba v podobě auditů zdravotnické dokumentace by 

tak měla přispět ke zvyšování kvality zdravotní péče v celém zdravotnickém zařízení.

Cíl a charakter práce

V diplomové práci chci zkoumat uzavřené chorobopisy podle předem nastavených kritérií, 

ke  kterým  dospěji  zkoumáním  kontrolního  vzorku  chorobopisů  na  začátku  šetření. 

Výstupem bude analýza, která vznikne porovnáváním zdravotnické dokumentace celkově 

dle  nastavených  kritérií  a  porovnáním  mezi  jednotlivými  klinikami  stejné  či  různé 

odbornosti.  Na základě výsledků navrhnu konkrétní  nápravná  opatření,  která  přispějí  k 

lepšímu vedení zdravotnické dokumentace a tím i zkvalitnění zdravotní péče jako jednoho 

z indikátorů kvality. 

Výzkumné metody a technika

Ve výzkumné části  bude cílem zhodnocení  kompletnost  zdravotnické  dokumentace  dle 

nastavených kritérií s ohledem na zákon 20/1966 § 67b a na vyhlášku 385/2006 Sb. Šetření 

provedu ve zdravotnickém zařízení, kde je zaměstnáno více jak 1500 zaměstnanců, z toho 

je  1250  zdravotnických  pracovníků.  V roce  2007  bylo  na  klinikách  zdravotnického 

zařízení,  kromě anestezio-resuscitačních oddělení  a koronární  jednotky,  hospitalizováno 

celkem 6900 pacientů. Z tohoto počtu vyberu náhodným kvótním výběrem jednoprocentní 

vzorek uzavřených chorobopisů (od hospitalizace musí uběhnout 3 měsíce a déle). Počet 

chorobopisů  z každé  kliniky  bude  odpovídat  poměrnému zastoupení  z celkového  počtu 

hospitalizací.
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Plán výzkumu

 Stanovení hypotéz a cílů výzkumu

 Nastavení  základních  kritérií,  která  se  budou  kontrolovat  ve  zdravotnické 

dokumentaci

 Pilotní průzkum, analýza a úprava nastavených kritérií

 Náhodný kvótní výběr zdravotnické dokumentace

 Zkoumání vedení zdravotnické dokumentace

 Zpracování a statistická analýza výsledků

 Interpretace výsledků a ověření hypotéz

Obsah práce

Práce bude rozvržena na dvě části: teoretickou a empirickou. V teoretické části se budu 

prostřednictvím  studia  dostupné  literatury  a  vlastních  zkušeností  věnovat  sledování  a 

zavádění  systému  kvality  zdravotní  péče  ve  zdravotnických  zařízení  obecně.  Dále  se 

zaměřím  na zásady a správnost zdravotnické  dokumentace,  které  vycházejí  ze  zákona 

20/1966  §  67b  a  z vyhlášky  č.  385/2006  Sb.  o  vedení  zdravotnické  dokumentace. 

V empirické  části  budu  metodou  náhodného  kvótního  výběru  chorobopisů  porovnávat 

zdravotnickou dokumentaci z různých úhlů pohledů. Na základě tohoto výsledku navrhnu 

konkrétní nápravná opatření. Součástí druhé části budou zvolené cíle a hypotézy, výsledky 

výzkumu, jejich interpretace a ověření hypotéz výzkumu.

Souhlas vedoucího práce

     Prohlašuji, že jsem se podrobně a úplně seznámila vedoucí diplomové práce MUDr. Ivu 

Holmerovou, Ph.D. s obsahem tohoto projektu. Vedoucí diplomové práce s vypracováním 

práce na uvedené téma a v uvedeném rozsahu souhlasí.

Praha dne 29. 1. 2008
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Příloha č. 2                EVROPSKÁ CHARTA KVALITY72

Kvalita: Evropská výhoda v mezinárodní konkurenci

Paříž, 23. října 1998

DŮVODY
     V globální ekonomice je konkurence všudypřítomná. Evropské výrobky a služby musí 
být nejlepší, aby zvítězily, aby Evropa měla šanci na mezinárodním trhu. Kvalita se stala 
rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti.

1.
V současnosti je to kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti podnikání.

     Kvalita je cílem snažení po dokonalosti, je metodou a způsobem podpory aktivní účasti 
pracovníků založená na angažovanosti a odpovědnosti každého jednotlivce.

Kvalita je:

• cestou k dokonalosti organizace, protože pro konkurenceschopnost musíme 
reagovat přesně na potřeby a očekávání zákazníků a uživatelů,

• metodologií, která podporuje účast, protože nelze žádat plnou angažovanost 
pracovníků bez současného rozvoje odpovídajících pracovních podmínek. 

Kvalita zahrnuje motivaci a odpovědnost, a proto metody a chování organizace musí být 
založeny na iniciativě a zájmu zákazníka

2.
Kvalita je prioritou

     Kvalita je neodiskutovatelným měřítkem efektivnosti (ztráty zdrojů způsobené 
nekvalitou se odhadují na stovky bilionů euro za rok). Snižováním nákladů, mobilizací 
pracovníků, podporou inovací, oživením organizace a povzbuzováním iniciativ se kvalita 
stává řídící silou konkurenceschopnosti a tím i zaměstnanosti. Hospodářská soutěž vždy 
vyžaduje, aby organizace pracovaly více a lépe. Kvalita musí být vždy a pro každého 
prioritou.

3.
Bez solidarity není kvality: všeobecná angažovanost

     V dnešních složitých organizacích je kvalita neoddělitelná od solidarity. Kvalita se 
dotýká všech činností podniku a každého jednotlivce v podniku. Dotýká se všech oblastí 
průmyslu, obchodu, živností či služeb bez ohledu na velikost podniku. Také se dotýká 
veřejných služeb a státní správy. Nelze dosáhnout kvality bez kvalitního prostředí. 
„Řetězec kvality“ sjednocuje a spojuje všechny ekonomické a sociální činitele. Kvalita je 
tak záležitostí každého a vyžaduje od něj účast.

72 Ryšánek, P. a kolektiv autorů. Kvalita v podmínkách evropské unie. Ostrava : Montanex. 1998. s. 10. ISBN 
80-7225-010-8
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Závazek evropských účastníků
     Aby se dosáhlo úplné účasti, která je podmínkou dalšího pokroku, rozhodly se veřejné 
autority, profesní a poradenské organizace podepsat Evropskou chartu kvality, která je 
zavazuje jednat.

     Signatáři se zavazují:

• všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v podnikání a veřejném sektoru

• rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních vzdělávání od základního po vyšší

• rozvíjet současné myšlení o metodách a nástrojích kvality a zpřístupňovat je 
každému

• aktivně šířit zkušenosti z oblasti kvality

• podporovat image „evropské kvality“ ve světě

• během roku usilovat o dosažení nového pokroku a kvalitě

• představit každoročně v listopadu během Evropského týdne kvality realizované 
aktivity, současné iniciativy a budoucí projekty.

Wolfgang Schussel
Prezident Evropské unie

Georges Jacobs
Prezident UNICE (Union of Industrial and Employers´ Confederation´ of Europe – 

Evropská Unie zaměstnavatelských svazů)

Hans-Werner Miller, p.o. Petr Neusser
Prezident UAPME (European Association for Draft and SME – Evropská asociace 

živnostníků a malých a středních podniků)

Brigitte de Gastines
Prezident MFQ (French Movement for Quality – Francouzská společnost pro jakost)

John Roberts
Prezident Evropské nadace pro management jakosti

Otto Neumayer
Prezident Evropské organizace pro jakost
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Příloha č. 3 Kontrolní list pro audit zdravotnické dokumentace

Požadavek na dokumentaci

Relev. 
údaj ve 

ZD?

Údaj 
v ZD 

nalezen? Poznámka

A N A N
Identifikace ZZ: (1. str. chorobopisu)

1. Název a sídlo ZZ
2. Číslo chorobopisu
3. Název pracoviště (zkratka)

Identifikace pacienta:
4. Jméno a příjmení
5. Rodné číslo
6. Kód pojišťovny
7. Adresa bydliště

Formální náležitosti chorobopisu:
8. Datum a hod. příjmu pacienta 
9. Datum a hod. ukončení 

hospitalizace
10. Datum a hodina přeložení 

pacienta
11. Datum a hod. úmrtí pacienta
12. Jméno a podpis lékaře, který 

ukončil hospitalizaci
13. Opravy záznamů jsou 

provedeny povol. způsobem 
14. Souhlas a poučení o hospitál.
15. Souhlas s poskytnutím 

informací o zdravotním stavu 
pacienta 

16. Souhlas s poskytnutím 
transfúze 

17. Revers – odmítnutí péče  
18. Uznání závazku o úhradě 

Vstupní vyšetření obsahuje:
19. V hlavičce „Přijímací zpráva“
20. Hodinu a datum 
21. Jméno a podpis lékaře
22. Vyšetření lékařem do 24hod. 

po přijetí 
23. Anamnézu, nynější  nemoc, 

poslední  medikaci
24. Objektivní nález a fyzikální 

vyšetření
25. Diagnostický závěr

Požadavek na dokumentaci Relev. 
údaj ve 

ZD?

Údaj 
v ZD 

nalezen?

Poznámka

100



A N A N
Informace o průběhu vyšetření:
Výsledky vyšetření obsahují:

26. Jméno a podpis lékaře, který 
vyšetření provedl

27. Datum a čas shlédnutí 
výsledků vysílajícím lékařem

Informace o průběhu léčby
28. Pacient je nejméně 1x za 24 

hod. vyšetřen lékařem
29. Záznam o použitých zdrav. 

přístrojích (vyhl. 11/2004)
30. Epikríza 
31. Každý ukončený zápis je 

opatřen datem, jmenovkou a 
podpisem lékaře 

32. Každý záznam je čitelný

Ošetřovatelská dokumentace 
obsahuje: 

33. Ošetřovatelskou anamnézu 
provedenou do 24 hod.

34. Záznam o hodnocení bolesti
35. Záznam o péči dekubitů
36. Edukaci pacienta
37. Ošetř. dg. + ošetř. plán
38. Hodnocení ošetřovatelské 

péče
39. Realizaci ošetřovat. plánu
40. Každý zápis je opatřen datem, 

jmenovkou a podpisem sestry
41. Každý záznam je čitelný

Rehabilitační péče:
42. Obsahuje rehabilitační záznam
43. Každý záznam je čitelný a 

obsahuje datum, podpis a 
jmenovku fyzioterapeuta

Požadavek na dokumentaci Relev. 
údaj ve 

ZD?

Údaj 
v ZD 

nalezen?

Poznámka
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A N A N
Anesteziologická péče obsahuje:

44. Předanestetické vyšetření a 
premedikaci

45. Souhlas s poskytnutím anest.
46. Monitorování fyziologického 

stavu
47. Každý zápis je opatřen datem, 

jmenovkou a podpisem lékaře 
48. Každý zápis je opatřen datem, 

jmenovkou a podpisem sestry
49. Každý záznam je čitelný

Chirurgická péče obsahuje:

50. Souhlas s operačním výkonem 
51. Popis operačního postupu
52. Jména operačního týmu
53. Záznam o použitých zdrav. 

přístrojích během operace
54. Každý ukončený zápis je 

opatřen datem, jmenovkou a 
podpisem lékaře 

55. Každý záznam je čitelný
Náležitosti chorobopisu při úmrtí  
pacienta obsahují:

56. Příčinu smrti
57. Průvodní list ke klinické pitvě 

dospělých
58. Záznam ošetřovatelské péče o 

mrtvé tělo
Formální náležitosti propouštěcí  
zprávy obsahují:

59. V záhlaví  „Propouštěcí 
zpráva“

60. Důvod přijetí
61. Anamnézu
62. Dobu a průběh ústavní péče
63. Diagnózu, příp. vedlejší dg.
64. Dosavadní léčbu vč. LP, ZP a 

výsledků vyšetření
65. Medikaci při propuštění a 

následné poučení pacienta
66. Jméno a podpis lékaře
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