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Formulace a vstupní diskuze problému:  

Kvalita, efektivita a zaměření na potřeby klienta, to jsou atributy moderního 

ošetřovatelství. Jedna z mnoha definicí o kvalitě říká, že kvalita je dělat správné věci 

správným způsobem. Standardy ošetřovatelské péče jsou neoddělitelnou součástí 

systému řízení kvality. Jsou prostředkem ke kontinuálnímu zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče a k realizaci auditů. Každé zdravotnické zařízení má zpracování 

standardů jiné, protože neexistuje žádný nadnárodní formální předpis. Metodika tvorby 

standardů ošetřovatelské péče není legislativně zakotvena, nejsou prováděcí vyhlášky, 

kterými by se mohla zdravotnická zařízení řídit. (3, 6) V rámci zvyšování kvality 

ošetřovatelské péče sestry pracují na programech kvality, které se zabývají vytvářením 

norem – standardů ošetřovatelské péče, srovnáváním standardů s praxí, analýzou 

výsledků auditů a zaváděním následných opatření.   

 

Pracuji v Oblastní nemocnici v Náchodě, a. s., (dále jen ONN, a. s.) jako 

koordinátor Rady pro ošetřovatelské standardy. Momentálně má Rada pět členek a její 

činnost zaštituje hlavní sestra. Je vytvořeno cca 80 standardů ošetřovatelských postupů 

(dále jen SOP) a standardů ošetřovatelských činností, které se každoročně aktualizují 

a podle aktuální potřeby se tvoří nové standardy. V roce 2008 byla v ONN, a. s., vydána 

směrnice ,,Metodika tvorby standardů ošetřovatelské péče“, tuto směrnici vypracovala 

hlavní sestra ONN, a. s., Mgr. Renata Dušková.  

Více jak dvouletá zkušenost s touto metodikou však ukázala, že v procesu 

zavádění standardů ošetřovatelské péče, jsou problémy a to zejména v pilotní verzi 

SOP. Metodika tvorby standardu ošetřovatelského postupu v ONN je následující: 

standard vypracuje řadová sestra na základě požadavku vrchní sestry daného oddělení, 

lékař daného oddělení jej zkontroluje a zaštítí po odborné stránce a vrchní sestra 

standard zkontroluje po stránce formální a stylistické a odešle jej Radě pro standardy. 

Jednotlivé členky Rady standard připomínkují a autorku standardu spolu s vrchní 

sestrou si pozvou na příští schůzku Rady (někdy má zájem o diskuzi i lékař, který 

působí jako konzultant daného SOP). Zde si vzájemně vyjasňují detaily standardu 

a členky Rady eventuelně doporučí přepracování standardu. Po dokončení standardu je 

standard v pilotní verzi (trvá 3 měsíce) předán na jednotlivá oddělení, kde jej mají sestry 

připomínkovat. A právě tato fáze je pro malý zájem řadových sester neefektivní. Sestry 

standardy v pilotu nečtou ani jej prakticky nezkouší v klinické praxi, standardy jsou 

často připomínkovány až v definitivní verzi. Po ukončení pilotní studie a zapracování 
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připomínek do standardu se SOP vydá v definitivní podobě. Někdy však tento proces 

trvá několik měsíců až rok. 

 

Proto jsem na jaře 2010 v ONN, a. s., uskutečnila diagnostiku v oblasti 

standardizace ošetřovatelské péče, především pak pilotní verze SOP. Pro získání a sběr 

informací jsem si vybrala rozhovor s hlavní sestrou ONN, a. s., vrchní a staniční sestrou 

Interního oddělení, rozhovory s řadovými sestrami Interního oddělení. Provedla jsem 

studium dokumentů, které souvisí se standardy v pilotní verzi, s ošetřovatelskými 

standardy a se směrnicí č. 2/2008 ,,Metodika tvorby standardů ošetřovatelské péče“. Na 

základě této diagnostiky jsem zjistila, že jsou velké nedostatky v metodice a distribuci 

SOP v pilotu, ale hlavně jsem narazila na odmítavý postoj řadových sester ke 

standardům ošetřovatelské péče a na velkou neznalost v oblasti standardizace. 

Z diagnostiky, mimo jiné, vzešla dvě doporučení: 1) přepracovat platnou směrnici 

č. 2/2008, 2) začít pracovat na změně postojů nelékařských zdravotnických pracovníků 

k standardům a standardizaci ošetřovatelské péče. 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat popisem implementace obou doporučení. 

 

Cíle diplomové práce: 

� Popsat proces řízení kvality v ONN a.s v oblasti ošetřovatelské péče. 

� Navrhnout změny ke stávající směrnici ,,Metodika tvorby standardů 

ošetřovatelské péče.“ 

� Představit procesy, jimiž dochází ke změně postojů ke standardům 

ošetřovatelské péče. 

� Posoudit dopad vzdělávacích seminářů na změnu postojů NLZP ke 

standardizaci ošetřovatelské péče. 

� Zmapovat postoje NLZP k řízení ošetřovatelské péče pomocí SOP. 

 

Metodologie: 

Praktická část bude mít podobu případové studie. Pro lepší zacílení rozvojových 

aktivit detailněji zmapuji postoje NLZP ke standardům. Pro tento postup jsem zvolila 

kvalitativní výzkum a chtěla bych měřit motivaci a vztah NLZP ke standardům. 

Výstupy z tohoto výzkumu pomohou především při tvorbě informativních 

a vzdělávacích aktivit, které na analytickou část naváží. 
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Kvalitativní výzkum zaměřený na zjišťování postojů NLZP bude proveden 

pomocí polostruktorovaných rozhorů pro velkou možnost pružnosti celého procesu 

získávání informací. Všem informantům zajistím anonymizaci a nebudu uvádět jméno 

a na kterém oddělení pracují.  

 

Kvalitu vzdělávacích seminářů a jejich potenciál pro změnu postojů NLZP ke 

standardizaci ošetřovatelské péče vyhodnotím pomocí dotazníkového šetření. Účastníci 

semináře dostanou v jeho závěru dotazník, kterým budu zjišťovat kvalitu samotného 

semináře a jeho potenciál pro změnu názorů na standardizaci. 

 

Hypotézy pro dotazníkové šetření:  

1. Předpokládám, že NLZP s vysokoškolským vzděláním nebo s manažerským 

vzděláním vnímají nezbytnost zavedení standardů více než NLZP bez 

vysokoškolského a manažerského vzdělání. 

2. Předpokládám, že NLZP ve vedoucí funkci vnímají nezbytnost zavedení 

standardů ošetřovatelské péče více než řadoví NLZP. 

3. Předpokládám, že věkově mladší NLZP vnímají nezbytnost zavedení standardů 

ošetřovatelské péče více než věkově starší NLZP. 

 

Časový harmonogram tvorby diplomové práce 

 1.2.2011 – 30.3.2011: Tvorba teoretické části diplomové práce 

 1.2.2011 – 10.3.2011: Rozhovory se sestrami ONN 

 15.3.2011 – 30.4.2011: Přepis rozhovorů, kódování a analýza získaných dat 

 1.2. 2011 – 28.2. 2011 Tvorba aktualizované směrnice 

 1.3.2011 – 31.3.2011: Vydání a schválení nové směrnice ředitelem Ing. Vávrou 

 1.4. 2011 – 31.5. 2011 Série vzdělávání v ONN, a. s., na téma ,,Proces zavádění 

 SOP v  ONN, a. s., a význam standardizace ošetřovatelské péče“ 

 1.4.2011 – 31.5.2011: Tvorba praktické části diplomové práce 

 1.6.2011 – 10.6.2011: Ukončení diplomové práce. 
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1. Účel  

Účelem je stanovit závazné postupy pro výkony a záznamy v ošetřovatelské praxi. 
Standardy mají závazně strukturovaný obsah a zaměřují se na popis ošetřovatelských 
činností a výkonů. Postup je definován zejména z důvodu zajištění jednotné péče 
a bezpečného postupu pro pacienta i zdravotnického pracovníka. Cílem je vytvořit 
vlastní systém tvorby a formy standardních ošetřovatelských postupů. 

Na tvorbě SOP se dle vyhlášky MZ ČR č.55/2011, § 3, písmene f) podílí všeobecná 
sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, zdravotní laborant, radiologický asistent, 
ergoterapeut, zdravotně - sociální pracovník, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář 
a adiktolog. K tvorbě využívá teoretické znalosti, které odpovídají nejnovějším trendům 
ošetřovatelství. 

 

 

2. Oblast platnosti 

SOP jsou závazné pro všechny NLZP ONN dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., v platném 
znění o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.  

 

 

3. Pojmy a zkratky 

3.1. Pojmy 

 

Představitel vedení pro kvalitu ONN  

Představitel vedení pro kvalitu ONN je vedoucí týmu managementu kvality. 

 

Správce CSR 

Správce CSR je zaměstnanec s oprávněním řídit dokumentaci v databázi VIS.  

 

Správce dokumentace  

Správce dokumentace je zaměstnanec, který je odpovědný za organizaci a řízení 
dokumentů v útvaru, určený vedoucím zaměstnancem útvaru nebo ředitelem 
organizace.  

Tuto funkci vykonává na některých útvarech manažer kvality. 

 

Vedoucí útvaru 

Vedoucí útvaru je vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru. 
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Držitel dokumentu  

Držitel dokumentu je zaměstnanec určený rozdělovníkem, jehož pracovní náplň je 
dotčená vydaným dokumentem.  

 

Navrhovatel 

Každý zaměstnanec, který identifikuje potřebu změny nebo vytvoření nového 
dokumentu. 

 

Zpracovatel dokumentu (autor) 

Zpracovatel dokumentu (autor) je osoba pověřená Týmem pro SOP.  

 

Oponent  

Oponent je zaměstnanec organizace poskytující záruku odborné správnosti. 

 

Koordinátor Týmu pro SOP 

Koordinátor Týmu pro SOP je člen týmu jmenovaný ředitelem ONN na doporučení 
hlavní sestry. Vede Tým po stránce odborné a organizační. 

 

Schvalovatel dokumentu 

Schvalovatel dokumentu je hlavní sestra ONN dávající konečný souhlas s obsahem 
dokumentu.  

 

Standardní ošetřovatelský postup  

Standardní ošetřovatelský postup je postup krok za krokem správné 
ošetřovatelské/klinické praxe. Je závazný pro všechny NLZP ONN a zajišťuje optimální 
úroveň kvality ošetřovatelské péče.  

 

Standardní ošetřovatelský postup v pilotní verzi  

Standardní ošetřovatelský postup v pilotní verzi je postup ověřovaný v klinické praxi. 

 

Standardní ošetřovatelský postup v definitivní verzi 

Standardní ošetřovatelský postup v definitivní verzi je postup, který byl ověřen 
v klinické praxi a splňuje všechny náležitosti SOP. 
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3.2. Zkratky 

 
NLZP  Nelékařský zdravotnický pracovník 
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky  
SOP  Standardní ošetřovatelský postup 
SOČ  Standard ošetřovatelských činností 
VIS  Vnitřní informační systém 
SZ   Spisový znak 
CSR  Centrální spisový registr ONN 
ISŘ  Integrovaný systém řízení   
 

 

4. Popis problematiky 

4.1. Vypracování standardního ošetřovatelského postupu 

SOP jsou vytvářeny pověřenými zaměstnanci organizace nebo útvaru. Na 
základě potřeby je popsán určitý postup, jeho průběh a tím zabezpečené jeho následné 
jednoznačné opakovatelné provádění. Textový obsah dokumentů SOP je pořizován 
autory především pomocí produktů Microsoft Office – Word, Excel a Power Point.  

Návrh na vypracování SOP s celonemocniční platností může předkládat Týmu pro SOP 
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců útvarů každý zaměstnanec organizace na 
standardizovaném formuláři v papírové podobě, který je přílohou Směrnice 011 nebo 
v elektronické podobě, na e-mailovou adresu pilotni.studie@nemocnicenachod.cz. 

O oprávněnosti a příjmu požadavku, porovnání záměru s již vydanými dokumenty 
rozhoduje Tým pro SOP, který určí jejího zpracovatele (autora) a dále určí oponenta 
nebo oponenty. Oponentem jsou zpravidla členové Týmu SOP, může jim být i PVK 
a hlavní sestra.  

 

4.1.1. Připomínkové řízení a schvalovací proces 
Zpracovatel (autor) předloží dokument k oponentnímu řízení prostřednictvím e-mail 
pilotni.studie@nemocnicenachod.cz Týmu pro SOP. Koordinátor Týmu SOP určí, zda 
a v jakém rozsahu bude daný dokument dále připomínkován. Výsledky oponentního 
řízení zašle koordinátor Týmu pro SOP zpracovateli dokumentu k posouzení 
a případnému zapracování. Autor zapracuje výsledky oponentního řízení do dokumentu. 
Při nesouhlasu s navrhovanými změnami, kontaktuje prostřednictvím e-mail 
pilotni.studie@nemocnicenachod.cz Tým pro SOP a následně je pozván k osobnímu 
projednání dokumentu. 

Konečný návrh SOP v elektronické podobě předá koordinátor Týmu pro SOP hlavní 
sestře ONN ke schválení a podpisu. Asistentka hlavní sestry přiřadí SOP identifikační 
znaky dokumentů 3. vrstvy II. úrovně řízení dokumentů ISŘ (záhlaví, zápatí) a následně 
je dokument vydán jako SOP v pilotní verzi. 

Pilotní verzi vedoucí útvaru ve spolupráci s týmem NLZP ověřuje v klinické praxi 
(tj. krok za krokem). Následně vedoucí útvaru zasílá připomínky, návrhy Týmu pro 
SOP na příslušném formuláři (Příloha č.2) nejpozději do tří měsíců od vydání pilotní 
verze v elektronické nebo papírové podobě. V případě zaslaných závažných připomínek 
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a námětů budou projednány Týmem pro SOP ve spolupráci s autorem a event. 
zapracovány do jeho definitivní podoby.  

Pilotní verze trvá minimálně 3 měsíce. Platnost SOP v pilotní verzi není nijak dotčena 
ukončením pilotní verze a trvá až do přijetí SOP v definitivní podobě po jeho schválení.  

Definitivní SOP (po zpracování připomínek do SOP v pilotní verzi) předá koordinátor 
Týmu pro SOP v elektronické podobě PVK, který po evidenci a přidělení 
identifikačních znaků dokumentů ISŘ správcem CSR, ověří shodu vytvořeného 
dokumentu s požadavky integrovaného systému řízení a s požadavky normy ČSN EN 
ISO 9001:2001. Definitivní verzi SOP předá PVK hlavní sestře ONN ke schválení, 
podpisu a k vydání dokumentu.  

Po schválení dokumentu hlavní sestrou ONN je papírový originál založen na 
Sekretariátu ředitele/hlavní sestra a v elektronické podobě předán spolu s případným 
rozdělovníkem správci CSR k uložení do databáze CSR a ke zveřejnění.  

Za textový obsah po stránce zpracované tématiky odpovídají autor, oponenti 
a schvalovatel dokumentu. Za prověření dokumentu útvaru z pohledu ISŘ 
odpovídá PVK. 

Pro zabezpečení jednotnosti a snadné orientace v ní musí být dodržena pravidla, která 
stanovuje směrnice Řízení dokumentů integrovaného systému řízení v ONN. 

Text dokumentů se rámcově dělí na následující části. Toto stanovené členění 
dokumentu lze podle potřeby autora a složitosti popisovaných procesů rozšířit pouze 
v rozsahu článku 4, kde je možno použít úrovně členění neomezeně. Obsah a název 
ostatních článků nemůže být měněn. Jednotlivé části textu (články) jsou číslovány. 

 
Ošetřovatelský cíl zformulovat v budoucím čase:  

• Sestra bude znát…….. 
• Punkce bude provedena…….. 
• Bude minimalizováno riziko……. 

 
Informovanost pacienta: 

• Sestra informuje pacienta o důvodu, významu, průběhu……. 
• Lékař informuje pacienta……… 

 

 

4.2. Zveřejnění SOP 

Originál SOP v definitivní verzi je v elektronické podobě uložen v databázi CSR 
a v tištěné podobě na Sekretariátu ředitele. Po zařazení dokumentu do platných, je 
stanoveným zaměstnancům elektronicky rozesláno upozornění na nově vydaný 
dokument a zdůrazněna jejich povinnost seznámit s ním sebe i své podřízené 
zaměstnance. Seznámení s dokumentem potvrdí svým podpisem na formuláři (viz. 
SM_011), nebo jiným dokumentovaným způsobem např. zápis z porady.  

SOP jsou přístupné všem zaměstnancům v elektronické podobě na disku Q – Public – 
Řízená dokumentace jako elektronické řízené kopie. Ostatní SOP vydané před platností 
směrnice jsou uloženy na intranetu. 
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Originál SOP v pilotní verzi je po schválení evidován jako dokument 3. vrstvy II. 
úrovně řízení na úseku hlavní sestry správcem dokumentace jako specifický dokument 
na standardizovaném formuláři (SM č. 011) a uložen v elektronické i v tištěné podobě 
do dokumentů pro ověření v klinické praxi na sekretariátu ředitele/úsek hlavní sestry. 
Upozornění na nově vydaný SOP v pilotní verzi je stanoveným zaměstnancům 
rozesíláno elektronicky správcem dokumentace úseku hlavní sestry. 

 

4.2.1. Přechodná ustanovení 
SOP, které byly schváleny před vydáním této směrnice, zůstávají uloženy v elektronické 
podobě na intranetu a jejich tištěné kopie jsou až do vypršení jejich platnosti 
považovány za platné řízené kopie (i bez označení razítkem.) Po té se stávají neřízeným 
dokumentem. 

 

 

4.3. Řízená kopie  

Tištěná řízená kopie SOP je poskytována a evidována správcem CSR po schválení 
PVK pouze pro SOP v definitivní podobě. Počet těchto kopií je evidován správcem 
CSR. 

Tištěná řízená kopie obsahuje razítko červené barvy, kde je uvedeno, z jakého 
dokumentu je řízená kopie pořízena (jeho název, identifikační číslo řízené kopie a SZ), 
datum vytvoření kopie a pořadové číslo kopie. 

 
4.3.1. Identifikace řízené kopie  
Identifikační číslo řízené kopie se skládá z číselné řady, kde je na první pozici vždy 
číselné označení příslušného útvaru (SM_011 Řízení dokumentů integrovaného systému 
řízení v ONN, Tab. č.1). 

Druhé a event. třetí číslo označuje počet přidělených řízených kopií pro daný útvar na 
základě požadavku vedoucího každého útvaru. Tyto požadavky se váží na velikost 
a složení útvaru.  

 

4.3.2. Uložení řízené kopie SOP na útvarech  
  
SOP v pilotní verzi a event. podpisové listy jsou uloženy na daném útvaru v pořadači 
MODRÉ BARVY na přístupném místě pro všechny NLZP.  

SOP v definitivní verzi včetně seznamu SOP, event. podpisové listy jsou uloženy na 
daném útvaru v pořadači ČERVENÉ BARVY na přístupném místě pro všechny NLZP.  

Seznamy SOP v pilotní a definitivní verzi jsou uloženy v elektronické podobě na disku 
Q – Public – Řízená dokumentace.  

Tištěné kopie SOP schválených před vydáním této směrnice jsou až do vypršení jejich 
platnosti uloženy v pořadači modré a červené barvy dle rozdělení SOP v pilotní 
a definitivní verzi (i bez označení razítkem) společně s výše uvedenými dokumenty. 

NLZP musí mít zajištěn přístup na Intranet, kde jsou SOP v elektronické verzi uložené 
na adrese - Organizace - Dokumenty – v portletu Ošetřovatelství.  



 129 

4.4. Přezkoumávání, revize, změny dokumentů  

4.4.1. Přezkoumávání SOP v definitivní verzi 
Přezkoumávání všech dokumentů trvale provádí všichni NLZP organizace a to 
z následujících hledisek: zda je dokument ve shodě s platnými právními předpisy 
a normami, zda je dokument ve shodě s aktuálním stavem organizace, zda neskončila 
doba jeho platnosti, zda přispívá ke zkvalitňování systému managementu kvality. 
V případě zjištění nesrovnalostí sdělí tuto skutečnost vedoucímu útvaru a ten následně 
informuje Tým pro SOP viz. kap. 4.1. 

 

4.4.2. Revize 
Revizi SOP v definitivní verzi provádí 3x ročně zpravidla zaměstnanec, který dokument 
vytvořil (pokud nenastane potřeba aktualizovat dokument dříve). Pokud tento 
zaměstnanec již není v ONN nebo zastává jinou funkci, která neumožňuje revizi 
provést, musí tuto činnost převzít v plném rozsahu jeho nástupce. K provedení revize 
vyzývá autora Koordinátor Týmu pro SOP. O provedené revizi je proveden záznam na 
přední straně krycího listu. Pokud je dokument beze změn, je označen razítkem „Beze 
změn“, je uvedeno datum kontroly a podpis zaměstnance, který dokument kontroloval.  

Jestliže v šesti po sobě následujících letech je dokument označen razítkem „Beze 
změn“, je po uplynutí doby pěti let nutné vypracovat nový dokument. 

Aktualizaci SOP provádí autor pouze v platné verzi, kterou si vyžádá od správce CSR 
po schválení PVK. Aktualizace dokumentu v jiné verzi je NEPŘÍPUSTNÁ. 

 
4.4.3. Změna 
Změna SOP respektive jeho aktualizace je realizována dle SM 011.  

 

 

5. Odpovědnosti a pravomoci 

5.1. Vedoucí pracovníci útvarů pro NLZP  

 

Vedoucí pracovníci NLZP útvarů jsou odpovědní a kompetentní za: 

� uložení řízených kopií 
� předání informací o vydaných SOP v pilotní a definitivní verzi a prokazatelné 

seznámení s nimi  
� ověření pilotního SOP v klinické praxi 
� evidenci a aktualizaci podpisových listů, objeví-li se nové podmínky či okolnosti 

na útvaru pro jejich zařazení 
� uložení SOP na útvarech  
� vrácení řízených kopií správci CSR po ukončení platnosti dokumentu 
� zajištění spolupráce s autorem SOP, či dalším pověřeným pracovníkem pro 

aktuálnost a platnost SOP 
� dále mají povinnost provádět kontrolní činnost dle plánu kontrolní činnosti na 

jednotlivých útvarech a ověřit, zda jsou realizované ošetřovatelské činnosti 
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v souladu se SOP. Prokazatelně vést záznamy. Současně mají pravomoc při 
nedodržování SOP v praxi vyvozovat příslušná opatření.  

 

 

5.2. NLZP 

NLZP jednotlivých útvarů jsou odpovědní, kompetentní a povinni za: 

� ověření SOP v klinické praxi 
� vykonávání činností v souladu se SOP a jejich dodržování 
� přípravu a aktualizaci SOP, jsou-li autorem SOP  

Dále musí znát standardní místo pro uložení SOP, včetně způsobu uložení 
v jednotlivých pořadačích a ZNÁT, kde jsou uloženy SOP v elektronické podobě. 

 

 

5.3. Tým pro SOP 

Tým pro SOP je odpovědný a kompetentní za: 

 
� oponování dokumentu 
� vytvoření návrhu z oponentního řízení 
� koordinátor za oslovení autora nebo jeho nástupce pro revizi SOP 

 
 

6. Související dokumenty 

• Zákon č. 105/2011 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících           s poskytováním zdravotní péče 

• Vyhláška č.55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků 

• Směrnice č. 002 ONN Statut skupiny pro standardní ošetřovatelské postupy 
ONN  

• Seznam standardních ošetřovatelských postupů 
• Jednotlivé standardní ošetřovatelské postupy 
• Směrnice č. 011 Řízení dokumentů integrovaného systému řízení v ONN  

 

 

7. Přílohy 

7.1. Krycí list 

 

7.2. Protokol k návrhu změn ve SOP 
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Příloha č. 1    Krycí list    List 1 
 

Oblastní nemocnice Náchod a. s.  
Purkyňova 446, 547 69 Náchod 

 

Standardní ošetřovatelský postup 
 

Název  
  
 

SOP č. 000 

Platnost od:                 00.00.0000 
 

Počet stran: 00         stran Příloh: 00     Externí přílohy: 0        
 
Zpracoval dne:           00.00.0000     Jméno 
Oponent schválil dne:     00.00.0000     Jméno 
Oponent schválil dne:     00.00.0000     Jméno 
Kontroloval dne:         00.00.0000     Jméno 

                                     
Schválil dne:            00.00.0000        Jméno 
                                     Hlavní sestra ON Náchod a. s.  
 
  
 
Verze: 01 
Revize dne:  
Změnové řízení str.:  
Autor změny:  
Datum změny:  
Schválil:  
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Příloha č.2          List č. 2 
 

Protokol k návrhu změn ve SOP 
 
SOP č:……………..□ pilotní verze □ definitivní verze 

 
1. Uvedené pomůcky SOP jsou platné pro dané oddělení (na odd. dostupné 

a personál s nimi umí pracovat). □ ano  □ ne 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prováděný pracovní postup se shoduje s teorií SOP    □ ano          □ ne 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

3. Doporučení pro úpravu/doplnění SOP 

 

 

 

Navrhovatel: …………………………………….        Datum: 

…………………………... 

Podpis:     ……………………………………. 

(pouze v tištěné podobě) 

Koordinátor: …………………………………          Datum: …………………………... 
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Příloha 3 – SOP Kanylace periferní žíly, péče o periferní žilní katetr 

Oblastní nemocnice Náchod a. s. 
Purkyňova 446, 547 69 Náchod 

 

Standardní ošetřovatelský postup č. 014 
 

 
Kanylace periferní žíly, péče o periferní žilní katetr 

Platnost od: 13. 10. 2008 
 

Počet stran: 7 stran  Příloh: 0  Externí přílohy: 0  
 
Zpracoval dne: 10. 09. 2008 Bc. Kateřina Fialová, Bc. M. Vlčková 
Oponent schválil dne: 20. 09. 2008 Prim. MUDr. J. Jandík, CSc. 
Oponent schválil dne: 10. 10. 2008 Mgr. Markéta Faiferová  
Oponent schválil dne: 10. 10. 2008 Lenka Caleková   
Kontroloval dne: 11. 10. 2008 Mgr. Renata Dušková   

                                     
Schválil dne:  11. 10. 2008   Mgr. Renata Dušková 
                           Hlavní sestra ON Náchod a. s. 
 
 
 

 

Verze: 01 
Revize dne:  
Změnové řízení str. :  
Autor změny:  
Datum změny:  
Schválil:  
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1 Účel 

Účelem je stanovit závazné postupy pro výkony a záznamy v ošetřovatelské praxi. 
Standardy mají závazně strukturovaný obsah a zaměřují se na popis ošetřovatelských 
činností a výkonů. Postup je definován zejména z důvodu zajištění jednotné péče 
a bezpečného postupu pro pacienta i zdravotnického pracovníka. 

 
1.1 Ošetřovatelský cíl 

• Pacient bude informován o účelu, průběhu a komplikacích výkonu 
• Pacient bude s výkonem souhlasit 
• Kanylace periferní žíly bude provedena asepticky a bez komplikací 
• Periferní žilní katétr bude ošetřován za aseptických podmínek 
• Při kanylaci periferní žíly bude eventuálně proveden odběr krve na vyšetření, 

popřípadě aplikovány farmaka, infúze, krevní deriváty aj. 
 

 
2 Oblast platnosti 

SOP je platný pro všechny NLZP dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č.105/2011 Sb., vyhlášky č. 55/2011 Sb. v platném znění. 
 
 
3 Pojmy a zkratky 

3.1 Pojmy  

• Kanylace periferního žilního systému je zavedení periferního katétru do žilního 
systému pacienta.  

 
• Periferní žilní katétr – katétr navléknutý na jehle (mandrénu) určený k periferní 

aplikaci infúzní terapie, léků a krevních derivátů či odběru krve při jeho 
zavedení. 
 

• Periferní žilní systém 
 
 

3.2 Zkratky 

NLZP  nelékařský zdravotnický pracovník  
HDR       hygienická dezinfekce rukou 
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4 Popis problematiky 

4.1 Informovanost pacienta 

• sestra informuje pacienta o důvodu, průběhu a významu výkonu 
• sestra upozorní pacienta, že vpich sám může být mírně bolestivý, zavedení žilní 

kanyly však bolestivé není 
• sestra vysvětlí pacientovi možné komplikace způsobem přiměřeným věku 

a chápání pacienta a požádá ho o spolupráci 
  
  

4.2 Pomůcky 

• Tácek 
• i.v. kanyly různých velikostí 
• Injekční stříkačka, spojovací hadička (dětský set) a fyziologický roztok na 

proplach katétru 
• Clave  
• Dezinfekční přípravek na dezinfekci kůže (dle dezinfekčního řádu ONN) 
• Zaškrcovadlo (případně tonometr) 
• Sterilní krytí – pořadí vhodnosti: 

1. transparentní film ke krytí kanyl (převaz každý 3. den) 
2. tvarovaný netkaný textil ke krytí kanyl (př. každý 2. den) 
3. sterilní mulové čtverce (převaz každý den) 

• Popř. použít pruban pro lepší a pohodlnější fixaci 
• Ochranné rukavice, ústenka 
• Jednorázová ochranná podložka 
• Emitní miska 
• Injekční či infúzní roztoky 
• Infúzní souprava, případně další pomůcky dle charakteru následné aplikace 

(1. zátka, 2. flexibilní mandrén, 3. injekční stříkačka) 
• Anestetická mast, popř. anestetická náplast (kanylace žil u dětí) dle ordinace 

lékaře 
• Popisovač 
• Kontejner na použité jehly 
• Eventuelně jednorázový set pro kanylaci 

 
 

4.3 Vlastní postup 

4.3.1 Odborná příprava: 

• Připravit potřebné pomůcky 
• Dezinfikovat si ruce dle vnitřní směrnice č. 015 
• Ověřit totožnost pacienta (identifikační štítek+aktivní dotaz) 
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4.3.2 Vlastní provedení: 

• Seznámit pacienta s výkonem, k ruce pacienta připravit signalizaci 
• Dotazem zjistit případné alergie na dezinfekční prostředek a obvazový materiál 
• Zkontrolovat neporušenost obalu kanyly a její exspiraci 
• Zvolit místo kanylace na nedominantní končetině (je-li to možné) 
• Podložit kanylovanou končetinu jednorázovou ochranou podložkou pro ochranu 

ložního prádla před znečištěním 
• Přiložit zaškrcovadlo nebo manžetu tonometru (tlak vyvolaný škrtidlem nebo 

manžetou nesmí překročit arteriální krevní tlak, cca 5 cm nad místem 
venepunkce) 

• Navléknout si ochranné rukavice (na odd. JIP a ARO i ústenku) 
• Dle platného dezinfekčního řádu ONN a. s. dezinfikovat místo vpichu 

a respektovat dobu expozice  
• Vyjmout kanylu z balení, odstranit ochranný kryt 
• Fixovat žílu natažením kůže palcem nepunktující ruky tak, aby nemohla uhnout 

hrotu jehly při punkci 
• Po provedení punkce žíly a ověření si správnosti vpichu (přítomnost krve 

v komůrce kanyly) zaškrcovalo ihned povolit 
• Po úspěšném vpichu zasunout celý systém kanyly cca 2mm dále do žíly, tím 

pronikne i vlastní plastová kanyla, součastně vysouvat ocelovou punkční jehlu 
k zabránění neúmyslné perforaci žíly. (Pro zabránění úniku žilní krve při 
odstranění punkční jehly je vhodné stisknout kanylu v povodí žilního řečiště 
ukazováčkem volné ruky) 

• Připojit spojovací hadičku s injekční stříkačkou a zkontrolovat správnost 
zavedení (aspirací krve či proplachem F1/1) 

• Připojit infúzní soupravu, případně uzavřít zátkou, flexibilním mandrénem či 
injekční stříkačkou 

• Fixovat kanylu 
• Sterilně krýt i.v. kanylu 
• Zapsat popisovačem datum převazu na sterilní krytí 

 

 

4.4 Úklid pomůcek: 

• Jednorázové pomůcky likvidovat dle směrnice Nakládání s odpady v ONN  
• Pomůcky k opakovanému použití dezinfikovat dle platného dezinfekčního plánu 

 

 

4.5 Záznam do zdravotnické dokumentace 

• Do zdravotnické dokumentace přesně zaznamenat datum a hodinu zavedení 
katétru, otisk jmenovky a podpis sestry, která katétr zavedla, velikost kanyly, 
popis eventuelně vzniklých komplikací (nutnost informovat lékaře) 

• Do realizace ošetřovatelské péče zaznamenat každou výměnu infúzních setů 
a spojovacích hadiček 

• Za každou pracovní směnu provést zhodnocení dle Maddonovy klasifikace 
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• Do zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace zaznamenat datum dekanylace, 
včetně otisku jmenovky a podpisu 

• Při zavedení kanyly déle než 72-96 hodin je nutné každých 24 hodin zaznamenat 
důvod ponechání kanyly a podpis ošetřujícího lékaře (pokud se kanyla nemění, 
krytí se ponechá) 

 
 

Klasifikace tromboflebitis (dle stupnice Maddona) 
 
Stupeň Reakce 

0 Bez bolesti a reakce v okolí 
I. Pouze bolest, bez reakce v okolí 
II. Bolest a zarudnutí 
III. Bolest, zarudnutí, otok, nebo bolestivý pruh v průběhu žíly 
IV. Hnisavá reakce, otok, zarudnutí a bolestivý pruh v průběhu žíly 

 

 

4.6 Komplikace 

• Zánět žil (flebitida) 
• Sepse  
• Hematom 
• Extravazace (pronikání podávaných látek mimo cévní řečiště – infiltrace tekutin 

do tkání) 
• Intraarteriální punkce 
• Vzduchová embolie 
• Alergické reakce na dezinfekční prostředky, fixační materiál 
• Neprůchodnost katétru 
• Nechtěná dekatetrizace, nebo rozpojení katétru 

 
 

4.7 Zvláštní upozornění 

• Použití Heparinu na uzávěr katétru pouze dle ordinace lékaře  
• Před každou manipulací s katétrem a aplikací léků je nutná aspirace (odtah) 

Heparinového roztoku 
• Za spojovací hadičkou lze použít Clave (při předpokládaném zavedení delším 

jak 24 hodin) 
 
 

Místa aplikace kanyly: 

• Prohlédnout celý periferní žilní systém 
• Dávat přednost žilám na hřbetu ruky, předloktí a okolí loketní jamky na 

nedominantní končetině 
• Oholení místa vpichu je nepřípustné 
• Při punkci v blízkosti kloubu, je vhodné kloub fixovat 
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• Alternativně lze punktovat žíly v oblasti nártu nebo před zevním kotníkem, 
u dětí na hlavě 

• Při rekanylaci rotovat místo vpichu 
 
 

Volba velikosti kanyly: 

• Závisí na poměrech periferního žilního systému a předpokládaného 
terapeutického postupu (tzn. jaké léky, roztoky a jakou rychlostí budou 
aplikovány) 

• Obecně použít kanylu co nejmenšího průsvitu a délky (umožní větší průtok krve 
a tím větší ředění léku, je nižší riziko mechanického dráždění žíly, menší trauma 
pro pacienta) 

• Kanyla nesmí nikdy zcela obturovat vnitřní průsvit žíly 
 
 

Zavedení kanyly u dětí: 

• Je vhodné použít anestetickou mast (např. Emla crm., předpokládané místo 
punkce natřít krémem, krýt neprodyšnou folií) nebo náplast (např. Emla 
náplast), anestetický účinek asi za 1 hodinu 

• U dětí – v případě nezbytné potřeby je možno ponechat periferní žilní katétr do 
doby vzniku komplikace  

 

 
Ošetřování zavedené kanyly: 

• Dodržovat zásady asepse (dezinfikovat si ruce, použít ochranné rukavice 
a ústenku) 

• Omezit na minimum manipulaci s kanylou a infuzním setem  
• Vždy kontrolovat stav katétru (průchodnost) a okolí místa vpichu 
• U potících se nemocných, při krvácejících nebo secernujících místech vpichu má 

přednost sterilní gáza  
• Krytí vyměnit je-li nečisté, vlhké, uvolněné 
a) Transparentní krytí měnit při jeho znečištění či porušení  
b) Tvarovaný netkaný textil ke krytí kanyl měnit za 48 hod. a dle potřeby 
c) Mulové čtverce měnit vždy za 24 hod. a dle potřeby 

• Infúzní sety a spojovací hadičky měnit za 72 hodin, dále vždy při kontaminaci 
infúzní linky či při jejím znesterilnění. Interval je zkrácen při podezření na 
katétrovou infekci, u imunosuprimovaných, popálených nebo septických 
pacientů až na 24 hodin  

• Okamžitá výměna je nutná po podání krve a krevních derivátů, při znečištění 
spojovacích systémů, při projevech inkompability se zákalem sloupce tekutiny. 
Pokud kdekoliv v systému, tj.konusu, v rampě kohoutů je viditelné reziduum 
krve, vymění se i znečistěné moduly 

• Při podávání parenterální výživy vakem AIO s obsahem lipidů se vak s infuzní 
soupravou ponechá nejdéle 24 hodin, při infúzi propofolu – měnit infuzní linku 
a kohout po 12 hodinách 

• Všechny systémy s kratší dobou výměny než 72 hodin se napojují do 
samostatného vstupu, popř. předřazují samostatným kohoutem před rampu co 
nejblíže katétru 
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• Při každém rozpojení linky (spojovací hadičky) dezinfikovat dle platného 
dezinfekčního řádu ONN a. s. a respektovat dobu expozice  

• Nepoužívat topické antibiotické masti, krémy, zásypy – vyvolávají možnost 
infekcí houbami a rozvoj rezistence  

• Neponořovat katétry do vody. Sprchování pouze při nepropustném zakrytí 
katétru a spojek 

• Při rozpojení systému opatřit oba konce krytem (při použití clavu, lze konec 
s clavem nechat volně) 

 
 

Indikace k výměně nebo odstranění kanyly: 

• Ukončení terapie 
• Znesterilnění kanyly 
• Známky místní žilní reakce, infekce, extravazace (aplikace paravenózně) 
• Neprůchodnost kanyly 
• Při subjektivních potížích nemocného (nemusí být zarudnutí v místě vpichu) 
• Překročení doporučené doby zavedení kanyly (72-96 hod) 
• Vyskytne-li se hnisání v místě zavedení, je nutné vyměnit jakýkoli krátkodobý 

katétr 
 
 

Ošetření po odstranění kanyly: 

• Místo vpichu sterilně krýt 
• Při komplikacích vždy informovat lékaře (další ošetření dle jeho ordinace) 
• Konec katétru může být sterilně zajištěn pro mikrobiologické vyšetření dle 

ordinace lékaře 
 
 

Kanyly zavedené za neaseptických podmínek (např. z RLP, RZP): 

• Zavedení kanyly musí být ověřitelné z dokumentace RZP, RLP 
• Při příjmu ověřit u ošetřujícího lékaře nutnost zavedení kanyl pro další léčbu 

(dle OL ex a zavést nový periferní katétr) 
• Maximální doba použitelnosti kanyl je 12 hodin 
 

 
5 Odpovědnosti a pravomoci 

5.1 Vedoucí pracovníci útvarů pro NLZP  

Vedoucí pracovníci NLZP útvarů jsou odpovědní a kompetentní za: 
• dodržování SOP v klinické praxi 
• mají pravomoc při nedodržování SOP v praxi vyvozovat příslušná opatření  

 
 

5.2 NLZP 

NLZP jednotlivých útvarů jsou odpovědní, kompetentní a povinni za: 
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• dodržování SOP v klinické praxi 
• vykonávání činností v souladu se SOP  

 
6 Související dokumenty 

• Zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č.105/2011 Sb. 
• Vyhláška č. 55/2011 v platném znění 
• Vyhláška č.195/2005 Sb. kterou se upravují podmínky předcházení vzniku 

a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče 

• Směrnice 011 Řízení dokumentů integrovaného systému řízení v ONN a. s.  
• Směrnice 018 Metodika tvorby standardního ošetřovatelského postupu 
• Směrnice č. 002 ONN Statut skupiny pro standardní ošetřovatelské postupy 

ONN  
• Směrnice Nakládání s odpady v ONN 
• Směrnice 016 Nakládání s dezinfekčními prostředky, Dezinfekční plán 
• Směrnice 014 Prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz 
• Směrnice 015 hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči 
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Příloha 4 – Dotazník 
 

Dotazník pro nelékařské zdravotnické pracovníky 
 (dále jen NLZP) v ONN a. s. 

 
Informovanost zdravotníků (NLZP)  

v oblasti standardizace ošetřovatelské péče  
 

Vážená kolegyně/kolego, 
   V souvislosti se zvyšováním kvality ošetřovatelské péče v ONN a. s. bych Vás ráda 
požádala o spolupráci na tomto dotazníku. 
    
Předem Vám děkuji za zájem, vstřícnost a spolupráci.  

 Bc. Kateřina Fialová 
Koordinátor Rady pro ošetřovatelské standardy ONN a. s. 

 
 
1) Myslíte si, že má smysl vypracovávat standardy ošetřovatelské péče?  
A) ano 
B) ne 
C) nemám na to jednoznačný názor 
  
2) Víte jaký je účel standardů ošetřovatelské péče? (zaškrtněte všechny platné 
možnosti) 
A) zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče 
B) zavést nové ošetřovatelské postupy 
C) snižovat výskyt nežádoucích událostí při ošetřovatelské péči 
D) chránit sestru a pacienty 
E) nevím 
 
3) Díváte se do standardů ošetřovatelské péče, když si nejste jistý/á 
s ošetřovatelským postupem? 
A) ano 
B) ne 
 
4) Jaký je účel auditů ošetřovatelské péče? (zaškrtněte všechny platné možnosti) 
A) porovnávat standardy s reálnou praxí 
B) ověřit si, zda NLZP mají k dispozici všechny potřebné pomůcky 
C) odstranit chyby v postupu standardu ošetřovatelské péče 
D) ověřit, zda došlo k odstranění závad, které se zjistily na předchozím auditu 
E) nevím 
 
5) Myslíte si, že je standardizace (akreditace, certifikace) nutná i ve zdravotnictví? 
A) ano 
B) ne 
C) nemám na to jednoznačný názor 
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6) Jakým způsobem jste získal/a předchozí informace z oblasti kvality 
ošetřovatelské 
péče? (zaškrtněte všechny platné možnosti) 
A) studiem ve škole 
B) při odborných seminářích 
C) z odborné literatury (knihy, časopisy…) 
D) od managementu nemocnice (staniční sestry, vrchní sestry, hlavní sestra) 
E) z multimédií (internet, televize, rozhlas…) 
F) jinak…………………………………………… 
G) nezajímám se o tuto oblast 
 
7) Pomohl Vám tento seminář k rozšíření informací o standardizaci ve 
zdravotnictví a v ošetřovatelství?  
A) ano 
B) ne 
C) nemám na to jednoznačný názor 
 
8) Pokud by jste měla možnost, zúčastnil/a byste se dalšího semináře z oblasti 
kvality ošetřovatelské péče? 
A) ano 
B) ne 
C) nemám na to jednoznačný názor 
 
9) Připravoval/a jste se na svou profesi na vysoké škole? (zaškrtněte všechny 
platné možnosti) 
A) ne 
B) ano, vystudoval/a jsem bakalářské studium 
C) ano, vystudoval/a jsem magisterské studium 
D) jiné (vypište jaké)……………………….. 
 
10) Pracujete nyní v ONN a. s. ve vedoucí funkci? 
A) ano 
B) ne 
 
11) Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, vyplňte o jakou vedoucí 
funkci se jedná 
A) staniční sestra  
B) vrchní sestra (vedoucí laborant/ka) 
D) jiné (vypište jaké)……………………….. 
 
12) Máte vzdělání z oblasti managementu ve zdravotnictví (specializace, kurz, 
seminář, VŠ)? 
A) ano  
B) ne 
 
13) Váš věk : 
A) 18-25 
B) 26-36 
C) 37-47 
D) 48-a více 


