
PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Směrnice č .  ISM 24/2007-2 Hlášení  mimořádných událost í  ve FNM

Organizační směrnice č. ISM_24/2007-2

Hlášení mimořádných událostí ve Fakultní nemocnici v Motole

1. Účel

Tato směrnice definuje pro účely Fakultní nemocnice v Motole pojem „mimořádná událost“

(dále jen „MU“) a stanovuje postup zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole při jejich zjištění,

hlášení a řešení.

2. Rozsah platnosti

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Fakultní nemocnice v Motole.

3. Definice a použité zkratky

Mimořádná událost

Mimořádnou událostí je pro účely této směrnice jakákoliv nepředvídatelná událost, jež vznikla

při procesu poskytování zdravotní péče nebo jakákoliv nepředvídatelná událost, jež se stala kde-

koliv v areálu FN Motol, která vedla k poškození pacienta nebo k riziku tohoto poškození nebo

narušuje normální fungování příslušné části nemocnice nebo představuje bezpečnostní riziko

pro pacienty, návštěvníky či zaměstnance.

Rozlišujeme následující kategorie mimořádných události:

a) Jakékoliv poškození pacienta v průběhu preventivního, diagnostického, terapeutického nebo

ošetřovatelského výkonu, během jeho transportu či hospitalizace nebo riziko tohoto poško-

zení. Patří sem zejména:

– chyby při podání medikace (příloha č. 1),

– provedení výkonu na nesprávné straně, etáži nebo orgánu,
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– nesprávné provedení výkonu,

– provedení výkonu na nesprávném pacientovi,

– chyby v objednávání transfúzních přípravků,

– chyby v podávání transfúzních přípravků,

– nepředvídatelné úmrtí pacienta,

– pokus o sebevraždu,

– dokonaná sebevražda nebo sebepoškození,

– popáleniny (např. perioperační popáleniny),

– agresivní chování (slovní napadení, fyzické ohrožení nebo napadení) ze strany pacientů,

návštěvníků nebo zaměstnanců,

– pády v celém areálu FN Motol (odpadá tím povinnost hlásit pády pacientů prostřednictvím

papírového formuláře).

b) Jakékoli poškození jiných osob [návštěvníci, studenti, stážisté, zaměstnanci nemocnice kromě

pracovních úrazů (pokud však k pracovnímu úrazu došlo následkem jednání uvedeném v této

směrnici, např. jako následek násilného chování, tak se pracovní úraz hlásí jako mimořádná

událost), apod.].

c) Selhání zdravotnické techniky, která je používána přímo či nepřímo při poskytování resusci-

tační a intenzivní péče pacientům.

d) Svévolný odchod pacienta z nemocnice.

e) Problém s identifikací pacienta.

f) Jiné události vyhovující definici MU závažností nebo opakováním, narušující fungování ne-

mocnice a zvyšující rizika poškození pacienta nebo jiné osoby.

Závažná mimořádná událost

Závažnou MU se pro účely této směrnice rozumí zejména MU, která vedla k úmrtí pacienta,

k nutnosti resuscitace pacienta, k výkonu v celkové anestézii, k znovupřijetí pacienta na lůžko

nebo prodloužení hospitalizace, dále se za závažnou MU vždy pokládá napadení zaměstnance

FN Motol, které vedlo k nutnosti jeho odborného ošetření či k hospitalizaci, dále selhání zdra-

votnické technologie používané při resuscitaci, intenzivní péči a první pomoci, včetně selhání

náhradního zdroje elektrické energie.
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Zkratky

FN Motol Fakultní nemocnice v Motole

MU mimořádná událost

OIS Oddělení informačních systémů

SOŘK Samostatné oddělení řízení kvality

ZdP zdravotnické pracoviště

4. Postup při vypořádání mimořádné události

Odpovědnost za řešení MU

Řešením MU jsou pověřeni náměstci ředitele FN Motol. Odpovídají za bezodkladné přešetření

a přijetí nápravných a preventivních opatření. Na zpracování MU je stanovena lhůta 2 týdny.

Řešením MU se rozumí:

a) došetření události,

b) analýza příčin (kořenová analýza),

c) prevence (schůzka, příkaz),

d) klasifikace,

e) odpověď formulářem zpět administrátorovi do 14 dnů.

Správa systému

Administrátory systému hlášení MU jsou pověření zaměstnanci SOŘK.

Odpovídají za:

a) správu systému hlášení MU,

b) distribuci došlých hlášení náměstkům,

c) klasifikaci a archivaci,

d) statistiku, kontrolu systému,

e) přípravu přehledu MU na poradu vedení 1x týdně,

f) přípravu souhrnné zprávy pro vedení 2x ročně.

Zpráva pro vedení hodnotí zejména:

a) trendy závažných MU,

b) počet MU nevyřešených v termínu,

c) úspěšnost preventivních opatření.
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Technická podpora

Za technickou správu systému odpovídá pověřený zaměstnance OIS, který zejména:

a) spravuje systém elektronického hlášení,

b) implementuje změny,

aktualizuje verze.

Postup

Zaměstnanci FN Motol hlásí výskyt MU prostřednictvím příslušného formuláře bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 24 hodin od výskytu MU. Tím neodpadá případná povinnost MU

bez zbytečného odkladu nahlásit dle ostatních interních opatření FN Motol či obecně závazných

právních předpisů (viz. např. Přehled povinných hlášení uvedený na Intranetu FN Motol/For-

muláře/Formuláře právního odboru).

Hlášení MU je důvěrné.

Hlášení má podobu elektronického formuláře dostupného na intranetu (hlavní strana Intranetu

FN Motol/Formuláře/Hlášení mimořádných událostí). Formulář je určen pro elektronické hlášení

všech MU. Po vyplnění hlášení MU systém formulář automaticky odešle na adresu administrá-

tora, který hlášení MU předává k dalšímu řízení.

Administrátorem hlášení mimořádné události - pád hospitalizovaného pacienta, je zaměstnanec

Úseku náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Týká-li se hlášení pádu hospitalizovaného pacienta, zapíše se při došetření MU do hlášení vý-

sledek vyšetření pacienta prováděných v souvislosti s pádem shodně s údaji ve ZD. Hlášení ne-

musí být založeno do dokumentace pacienta. Při úmrtí za zapíše i výsledek pitvy.

Hlášení všech MU, kromě pádu hospitalizovaného pacienta, je možné zaslat v papírové podobě

pouze v případě poruchy UNIS (příloha č. 3, nebo je možné formulář vytisknout z intranetu FN

Motol - Hlavní strana Intranetu FN Motol/Formuláře/Hlášení mimořádných událostí). Hlášení

se po vyplnění odešle na adresu: Samostatné oddělení řízení kvality FN Motol.

Administrátor hlášení MU eviduje, případně překlasifikuje (příloha č. 2). Uzavřený formulář

hlášení MU administrátor uchovává.

Minimálně 2x ročně SOŘK ve spolupráci s Úsekem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči vy-

hodnotí hlášené MU a seznámí s tímto vyhodnocením vedoucí zaměstnance FN Motol. Výsledky

zveřejní se souhlasem vedení na Intranetu FN Motol.
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5. Reakce na hlášení MU

Administrátor

– zkontroluje úplnost hlášení MU,

– odešle hlášení náměstkovi, který odpovídá za činnost popsanou v hlášení MU.

Náměstek ředitele

– přešetří MU popsanou v hlášení, případně provede kořenovou analýzu,

– zprávu o šetření a přijatých opatřeních zaznamená do hlášení MU,

– do dvou týdnů odešle zpracovanou MU zpět administrátorovi,

– zajistí okamžité nápravné či koncepční opatření (např. vydání Pokynu náměstka, aktualizace

interního opatření).

Vedení nemocnice

Reakcí vedení FN na zprávu je v řízení kvality zejména:

– aktualizace interního opatření,

– školení,

– systémové řešení,

– strategie, taktika,

– odměny (+ i -).

6. Kořenová analýza

Kořenová analýza je základním nástrojem pro minimalizaci rizik mimořádných událostí. Jde 

o proces, identifikující základní a příčinné faktory, které jsou základem odchylky ve výkonu,

zahrnující výskyt nebo možný výskyt mimořádné události.

Hlavní zásadou analýzy není vyhledání a exemplární vyšetření viníka MU, ale zjištění příčiny

a stanovení preventivních opatření.

Charakteristika kořenové analýzy:

– zaměřuje se primárně na procesy a systém, ne na jednotlivce,

– postupuje od specifických příčin v klinických procesech k systémovým příčinám v procesu

organizace,
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– opakovaně jde do hloubky pokládáním otázky ,,proč?“, dokud již žádná logická odpověď není

získána,

–identifikuje změny, které mohou být provedeny v systému a v procesech změnou starých nebo

vytvořením nových, které by zvyšovaly úroveň péče a snižovaly rizika do budoucna.

Postup šetření MU kořenovou analýzou

Kořenová analýza se provádí zpravidla u závažných MU, které vedly k úmrtí či poškození pa-

cienta, bylo nutné provést život zachraňující výkon, vedly k prodloužení hospitalizace, při se-

lhání zdravotnické technologie používané při poskytování zdravotní péče, včetně selhání

náhradního zdroje elektrické energie.

Analýzu provádí příslušný náměstek za účasti pověřeného zaměstnance SOŘK. Šetření se

účastní vedoucí zaměstnanci kliniky a všichni účastníci mimořádné události. Analýzu vede ná-

městek podle předem připraveného návrhu řízeného rozhovoru (vzor příloha č.4), identifikuje

bezprostřední příčiny (proximate) a příčiny kořenové (root) a ve spolupráci s vedením pracoviště

definuje účinná nápravná opatření. Podkladem pro řízený rozhovor jsou informace získané před-

běžným šetřením MU.

MU, u kterých byla provedena kořenová analýza, prezentuje příslušný náměstek na poradě ve-

dení, včetně provedených nápravných opatření. Originál kořenové analýzy je přílohou hlášení

o MU, je zakládán na SOŘK, kopie je odeslána vedoucím zaměstnancům pracoviště.

7. Související předpisy

– Příkaz č. 5/2002 – Hlášení nežádoucích příhod při provozování zdravotnických prostředků

– Standard ošetřovatelské péče č. 15 – Prevence pádu a zranění pacienta a jeho řešení

– Metodický pokyn náměstkyně pro ošetřovatelskou péči – Prevence pádu a zranění pacienta 

a jeho řešení

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

Touto směrnicí není dotčena povinnost podávat hlášení podle jiných interních opatření FN Motol,

např. mors in tabula, pracovní úrazy, ztráty a napadení, nežádoucí účinky léčiv SÚKL, apod. či

povinnost podávat hlášení podle obecně závazných právních předpisů.
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Příloha č. 2

SWOT analýza

Strengths = silné stránky

Weaknesses = slabé stránky

Opportunities = příležitosti

Threats = hrozby

SWOT analýza ve FNM vypracovaná členy SOŘK

Silné stránky

– vysoce specializovaná péče o pacienty, multioborovost;

– spádovost pro všechny pacienty, všestrannost a spolehlivost;

– velikost nemocnice a její prestižní napojení na universitu;

– výuka mediků, lékařů a sester;

– nadstandardní péče, pověst a vybavení některých oddělení;

– mediálně známé osobnosti nemocnice;

– dobrá a do budoucna se lepšící dopravní obslužnost nemocnice;

– vedením nemocnice silně prosazovaná a prezentovaná vize rozvoje nemocnice;

– úspěšné zavádění nových léčebných a ošetřovatelských postupů;

– dobré jméno organizace na národní i mezinárodní úrovni;

– aktivní a bohatá vědecká činnost;

– kvalitní vedoucí management nemocnice.

Slabé stránky

– nedostatečná identifikace zaměstnanců se společnými cíli;

– odlišnost kvality oddělení - podfinancování, nedostatečný rozvoj, špatné vybavení a nedosta-

tečné inženýrské sítě;

– špatná komunikace lékařské části se správní částí;

– nedostatečný počet odborného personálu;

– nedostatečná komunikace mezi oborovými jednotkami;

– neexistující kontrola zdravotnické dokumentace;
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– chybějící funkční kontrolní mechanizmy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce, od-

padového hospodářství, atd.;

– masivní rekonstrukce, která se časově kryje s náročnou akreditací;

– nedostatečný orientační systém v nemocnici;

– firemní kultura – nepěstovaná, neatraktivní, nepodporující spolupráci a efektivituc.

Příležitosti

– zdárné dokončení dostavby nemocnice;

– zlepšení mezioborové spolupráce;

– zvyšování kvalifikace personálu;

Ohrožení

– ztráta motivace zaměstnanců;

– nedostatek komunikace mezi sestrami a lékaři;

– nezvýšení počtu odborného personálu;

– zpoždění rekonstrukce dětské části nemocnice;

– faktické rozdělení nemocnice na dvě části;

– nezvýšení parkovací kapacity;

– nedostatečná komunikace o postupu stavebních prací;

– nedostatek finančních prostředků – extrémní zadlužení nemocnice.
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Příloha č. 3

Identif ikace pacienta

Odborná směrnice č. IIOS_18/2006-2

Identifikace pacientů ve Fakultní nemocnici v Motole

1. Účel

Tato směrnice stanoví postup při označování pacientů Fakultní nemocnice v Motole (dále jen

FN Motol) identifikačními náramky. Povinnost jednoznačné identifikace pacientů je významným

prvkem zvýšení bezpečnosti poskytování zdravotní péče. Vyplývá z akreditačního standardu

COP.11.5.

2. Rozsah platnosti

Tato směrnice se vztahuje na všechny pacienty přijaté k  hospitalizaci na všechna pracoviště FN

Motol.

3. Definice a použité zkratky

č. číslo

FN Motol Fakultní nemocnice v Motole

UK 2.LF Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta

např. například

t.j. to jest

4. Postup při identifikaci pacienta

1) Při přijetí pacienta do FN Motol přijímající sestra vytiskne identifikační štítek s následujícími

údaji: příjmení, jméno, datum narození, název zdravotnického pracoviště (kliniky/oddělení),

na němž je pacient hospitalizován, a nalepí jej na papírovou jmenovku dodanou s plastovým

identifikačním náramkem bílé barvy (dále jen „náramek“). Papírovou jmenovku s nalepeným

štítkem pak zasune do pouzdra náramku tak, aby potištěná strana směřovala vně, nebo vytiš-

těný identifikační štítek nalepí na širší část náramku potištěnou stranou vně a přelepí samo-

lepící folií. Náramek přijímající sestra umístí na pravé zápěstí pacienta tak, aby jej nebylo
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možné stáhnout a uzavře plombu. Přijímající sestra odpovídá za správnost údajů, tj. za to, že

údaje na štítku patří pacientovi, na jehož náramek byl štítek umístěn.

2) Pokud nelze náramek umístit na pravé zápěstí, umístí se na levé zápěstí, případně na pravý

nebo levý kotník.

3) Pokud je u pacienta identifikováno riziko pádu, je použit náramek barvy červené. Při riziku

vzniku dekubitů náramek zelené barvy. V případě obou rizik současně použije sestra náramek

červené barvy a nalepí na štítek zelenou značku.

4) Zelený identifikační náramek nebo zelené kolečko na červený náramek (při současném

riziku pádu) dostane pacient, u kterého bylo zjištěno střední a vysoké riziko vzniku deku-

bitů, tj. 18 bodů a méně. Riziko vzniku dekubitů hodnotíme podle škály Nortonové.

5) Při poškození náramku zajistí osoba, která poškození zjistila, výměnu za nepoškozený a učiní

o tom záznam do zdravotnické dokumentace pacienta či (pokud k přístupu do zdravotnické

dokumentace nemá oprávnění) zajistí provedení takového záznamu.

6) Při změně stavu pacienta zajistí osoba, která změnu zjistila, výměnu identifikačního náramku

v odpovídající barvě a provede záznam do zdravotnické dokumentace.

7) Při překladu pacienta na jiné oddělení ve FN Motol je náramek ponechán a vymění se iden-

tifikační štítek pacienta (postup a povinnosti při výměně štítku – viz odst. 1). Pokud však

dojde i ke změně ve stavu pacienta (např. objeví se riziko dekubitu či pádu), je vyměněn 

i náramek v odpovídající barvě.

8) Při propuštění pacienta zajistí osoba, která propuštění provádí, znehodnocení identifikačního

náramku.

9) U zemřelých se ponechává identifikační náramek na místě a bude znehodnocen v Ústavu pa-

tologie a molekulární medicíny UK 2.LF a FN Motol.

Využití identifikace

1) Při každém podání léčiv je osoba, která pacientovi léčiva podává, povinna ověřit jeho iden-

tifikaci přímým dotazem na jméno a porovnat údaje na náramku a ve zdravotnické dokumen-

taci. Pokud má pacient pozměněný stav vědomí, využije k identifikaci pacienta pouze údaje

na náramku, které se porovnají s identifikací pacienta ve zdravotnické dokumentaci.

2) Operatér odpovídá za ověření identifikace pacienta před provedením výkonu. K identifikaci

použije jak údaje na náramku, tak ze zdravotnické dokumentace.

3)Před podáním celkové anestézie je anesteziolog povinen ověřit identifikaci pacienta přímým

dotazem na jméno, je-li to vzhledem ke stavu možné, a porovnáním údaje na náramku a ve

zdravotnické dokumentaci.
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Postup při nesouhlasu pacienta s identifikací

Pokud pacient odmítne připevnění identifikačního náramku i přes řádné poučení o účelu tohoto

opatření (tj. eliminace záměny pacienta, ochrana a bezpečnost pacienta), učiní o tom sestra zá-

znam do zdravotnické dokumentace pacienta. Tento záznam sestra stvrdí svým podpisem a zá-

znam dále podepíše minimálně jeden svědek. Odmítnutí náramku není důvodem k odmítnutí

přijetí pacienta do ústavní péče.

5. Související předpisy

zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

6. Závěrečná ustanovení

Vedoucí klinik/oddělení zajistí, aby všechny jim podřízené osoby byly prokazatelně s touto

směrnicí seznámeny.
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Příloha č. 4

Dotazník spokojenosti

106

Vážená paní, vážený pane,

naše fakultní nemocnice se řídí heslem „Sloužíme generacím”. Přejeme si, abyste zde byli nejen správně

léčeni, ale i spokojeni. Najít cesty ke zlepšení péče o pacienty nám můžete pomoci i Vy, odpovíte-li na několik

otázek v tomto dotazníku. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi a o vhození vyplněného anonymního dotazníku

do příslušné zamčené schránky, která je k tomuto účelu zřízena na každém oddělení. Zdravotnický personál

jednotlivých oddělení nemá k vyplněným dotazníkům přístup. Se všemi uvedenými údaji bude zacházeno jako

s důvěrnými.

Děkujeme Vám za odpovědi i za čas, který jste tomuto průzkumu věnoval/a. Velmi si Vaší ochoty vážíme.

8.  Byl/a jste seznámen/a s právy pacienta? ano ne

7.  Představil se Vám jménem? ano ne

6.  Věděl/a jste, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem? ano ne

5.  Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: základní vyučen/a

maturita vysoká škola

4.  Bydlíte v Praze? ano ne

3.   Kolikátý je tento Váš pobyt v naší nemocnici?

1.   Jste žena muž 2.   Váš věk:

U zvolené odpovědi zaškrtněte okénko výrazným způsobem, například takto          nebo

(formuláře budou zpracovávány, vzhledem k jejich velkému množství, strojově).

Zapište, prosím, dnešní datum: 2 0 1. .

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI DOSPĚLÝCH

HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Fakultní nemocnice v Motole

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

ředitel nemocnice

Číslo nákladového střediska

Pokračování na druhé straně
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Další odpovědi oznámkujte - zaškrtněte okénko (1 = nejlepší známka, 5 = nejhorší známka)

Jestliže chcete zmínit ještě nějaké další zkušenosti z Vašeho pobytu v této nemocnici, napište je, prosím, do následujícího

rámečku:

9.  Jak jste byl/a spokojen/a s organizací Vašeho přijetí do nemocnice?

10.  Vyšetřoval Vás Váš ošetřující lékař podle Vašeho názoru pečlivě?

11.  Byl/a jste dostatečně a srozumitelně informován/a o svém onemocnění
a navrhované léčbě a jejích možných důsledcích?

12.  Vzbuzoval ve Vás Váš ošetřující lékař důvěru? Byl ochoten mluvit  i o Vašich
obavách a strachu?

13.  Pokud jste měl/a bolest dostal/a jste tišící léky v dostatečné míře?

14.  Jak jste byl/a spokojen/a s jednáním sester? Projevovaly dostatek  porozumění
pro Vaše problémy?

15.  Byly sestry vždy dosažitelné pomocí zvonku, pokud jste je potřeboval/a?

16.  Byl pomocný personál zdvořilý?

17.  Byl/a jste léčen/a s úctou? Byla zachována Vaše intimita?

18.  Jaká byla podle Vás komunikace a spolupráce lékařů a sester?

19.  Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou prostředí?

20.  Vyhovovala Vám strava vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu?

21.  Jak jste byl/a spokojen/a s denním režimem (buzení, podávání jídla)?

22.  Měl/a jste možnost telefonovat, sledovat TV, zakoupit si noviny?

23.  Převažuje na oddělení pohoda a vlídné jednání?

24.  Poskytl Vám Váš ošetřující lékař potřebné informace ohledně péče, kterou
budete potřebovat po propuštění z nemocnice?

25.  Jak jste byl/a spokojen/a s lékařskou péčí?

26.  Jak jste byl/a spokojen/a s péčí sester?

27.  Doporučil/a byste v případě nemoci tuto nemocnici Vašim známým?
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Příloha č. 5

Pickerovy dimenze kvality péče (Raiter, 2008)

1) Přijetí pacienta do nemocnice 

– opoždění péče jako zdroj nespokojenosti nemocných,

– zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve ved-

lejších klinických výsledcích.

2) Respekt, ohled, úcta k pacientovi 

– pocit anonymity a ztráta identity v nemocnici,

– potřeba být léčen s úctou a respektem,

– obavy z nemoci a z ovlivnění života léčbou,

– potřeba být informován a být zahrnut do lékařského rozhodování o léčbě.

3) Koordinace a integrace péče o pacienta

– kompetence a schopnosti poskytovatelů péče z pohledu pacienta,

– uspořádání klinické péče, pomocných služeb a péči první linie.

4) Informace, komunikace a vzdělávání

– poskytnutí informací o klinickém stavu, vývoji a prognóze,

– informace, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení.

5) Tělesné pohodlí pacienta v nemocnici 

– fyzická péče je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb 

– mohou poskytnout z pohledu pacienta,

– pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice,

– oceňována je čistota, pohodlí a příjemné prostředí.

6) Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta 

– strach a úzkost může oslabovat stejně jako fyzické účinky,

– úzkost z nemoci a strach z možných důsledků a dlouhodobých prognóz,
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– obavy z účinku nemoci na schopnost postarat se o sebe,

– obavy z účinku nemoci na rodinný příjem.

7) Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta 

– rodinní příslušníci a nejbližší přátelé jako sociální a citová podpora,

– obavy z vlivu nemoci na přátele a rodinu,

8) Propuštění z nemocnice a následná péče o pacienta 

– neznalost, jak sledovat nebezpečné signály, jak využít domácí péči

109



Příloha č. 6

Výzkum pracovní spokojenosti
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