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ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o tématu: „Zásady bezpečného podávání léčiv a jejich 

vliv na kvalitu zdravotní péče“. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce se věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, a to především 

z hlediska zvyšování bezpečnosti péče pro pacienty v oblasti podávání léčiv. Léčiva jsou 

nejčastěji využívaným terapeutickým prostředkem současné medicíny, a proto jsou otázky 

bezpečného podávání medikamentů stále častěji diskutovaným tématem. V teoretické části 

práce je definován pojem kvalita ve zdravotnictví, dále jsou začleněny kapitoly zabývající 

se metodami pro zvyšování kvality a standardizací zdravotní péče. V práci jsou uvedeny 

efektivní nástroje pro řešení problematiky pochybení a popsány možné důvody a příčiny 

vzniku poškození pacienta v oblasti podávání léčiv.  

Praktická část diplomové práce je věnována obsahové analýze ošetřovatelských 

standardů vybraných zdravotnických zařízení v České republice. Hlavním cílem diplomové 

práce je porovnat formální a praktickou stránku ošetřovatelských standardů pro aplikaci 

injekcí ve třech různých zdravotnických zařízeních s ohledem na koncepci standardu a 

jednotlivá stukturální, procesuální a výsledková kritéria. Výsledky obsahové analýzy jsou 

v závěru práce porovnány s ohledem na předem stanovenou hypotézu a jsou předložena 

doporučení, která by měla přispět ke zlepšení kvality při tvorbě ošetřovatelských standardů 

pro aplikaci injekcí.   
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ABSTRACT 

This thesis discusses the theme: „The principles of the safe administration of 

medication and it's impact on the quality of care“. This work is divided into two sections - 

theoretical and practical. The main purpose  of the theroretical part  is to focus on recapping 

the theories of quality in healthcare, especially in terms of safety for patients during 

medication administration. The drugs are the most frequently used therapeutic means of the 

modern medicine and therefore the topic of safe administration is so often the matter of  

discussion. Theoretical part of my thesis defines quality in healthcare and also includes 

chapters about methods for improving the quality and standardization of health care. This 

work presents an effective tools for dealing with misconducts and describes possible reasons 

and causes of patient’s harm during the administration processes.  

The practical part of the thesis is dedicated to the content analysis of the selected 

nursing standards from hospitals within the Czech Republic. The main objective of this 

thesis is to compare the formal and practical aspects of nursing standards (injection 

administration) in three different health care facilities with regards to the structural, 

procedural and results criteria. The results of the content analysis are compared with respect 

to a predetermined hypothesis. Recommendations, which should contribute to improve the 

quality of nursing standards for injection administration, are listed in the conclusion. 
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I. ÚVOD 

Diplomová práce nesoucí název „Zásady bezpečného podávání léčiv a jejich vliv na 

kvalitu zdravotní péče“ je rozdělena na dva hlavní úseky. První, teoretická část, je věnována 

tématu kvality ve zdravotnictví. Popisuje například problematiku standardizace zdravotní 

péče, modely kontinuálního zvyšování kvality ve zdravotnictví a problematiku možného 

poškození pacienta s hlavním zaměřením na bezpečnost pacienta, především při podávání 

léčiv. Toto téma je z mého pohledu stále velice aktuální, jelikož se jedná o činnosti, při 

kterých může docházet k možným rizikovým situacím s následným poškozením pacienta.  

V teoretické části diplomové práce vycházím zejména z několika významných prací 

dostupných v českém prostředí. Opírám se především o následující díla: Management ve 

zdravotnictví (2003), od I. Gladkije a kol., Kreativní ošetřovatelský management (2003) od 

P. Škrli a M. Škrlové, Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení (2004) od J. Madara a 

samozřejmě i o další významná díla, která na tomto místě již nebudou jmenována. 

Praktická část diplomové práce je věnována obsahové analýze ošetřovatelských 

standardů vybraných zdravotnických zařízení v České republice. Hlavním cílem mé 

diplomové práce je porovnat formální a praktickou stránku ošetřovatelských standardů pro 

aplikaci injekcí ve třech různých zdravotnických zařízeních s ohledem na koncepci 

standardu a jednotlivá stukturální, procesuální a výsledková kritéria. Dokumenty jsou 

hodnoceny pomocí obsahové analýzy. V rámci hodnocení kritérií standardů je v textu 

uvedena metoda  pro vytváření  a sestavování standardu a je předložen doporučený standard 

pro podávání léčiv. Při vyhodnocování získaných dat využívám i vlastních zkušeností 

z praxe zdravotní sestry. V poslední řadě také uplatním znalosti, které jsem nabyla během 

studia a četbou odborné literatury. 

Výsledná hodnocení obsahové analýzy odhalují případné nedostatky ošetřovatelských 

standardů a v závěru práce jsou nastíněna možná doporučení, která by měla přispět ke 

zlepšení kvality při tvorbě či revizi těchto dokumentů. 

 Uvědomuji si, že především druhá část práce, tedy srovnávací studie, se věnuje pouze 

omezenému vzorku pracovišť. Tato zařízení jsem si vybrala na základě jejich ochoty k 

poskytnutí interních materiálů. Domnívám se, že  pro účely diplomové práce by to však mělo 
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být dostačující. Hlubší analýza problematiky by vyžadovala mnohem více dat a i prostor 

v práci mnohem rozsáhlejšího charakteru.  

Původní záměr, který je uveden v projektu diplomové práce, nebylo možné zcela 

realizovat. Měly být porovnány ošetřovatelské standardy ze třech různých zemí a vytvořen 

jednotný ideální standard. Dokumenty z Německa a Velké Británie se mi nepodařilo získat, 

proto jsou ve výzkumné části práce porovnány ošetřovatelské standardy z České republiky.  

V diplomové práci užívám závorkového způsobu odkazování. V případě, že se 

uchyluji k poznámce pod čarou, je to z důvodu dotvoření určité myšlenky, jejíž zabudování 

do odstavce hlavního textu by mohlo činit text nepřehledným.  

Téma nastíněné diplomové práce není pouhou deskripcí určité etapy dějin v historii 

zdravotní péče. Naopak je nanejvýš aktuální, a proto je důležité se touto problematikou 

zabývat. I do budoucna bude klíčové tento vývoj sledovat a pokusit se zachytit jeho 

dynamiku. Je tedy možné tento můj text považovat za podnět k další diskuzi i případnému 

budoucímu výzkumu.  
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II.TEORETICKÁ ČÁST 

Kapitola se zabývá managentem řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Jsou zde 

popsány různé nástroje měření kvality – akreditační procesy, standardizace ošetřovatelské 

péče. Hlavní důraz je kladen na vymezení a charakteristiku bezpečnostích cílů ve 

zdravotnickém zařízení, a to především na bezpečné podávání a používání léčiv. 

2.1.Pojem „kvalita“ – historický vývoj 

Výraz „kvalita“ má zajímavou a poměrně rozsáhlou genezi. Zaměříme-li se rovnou na 

vnímání kvality jako hodnoty odvedené práce, musíme jako první organizace, které ji 

sledovaly, zmínit cechy. Dodržování či nedodržování pravidel bylo hodnoceno a případné 

nedostatky byly potrestány. Z historického pohledu jsou pro vývoj sledování kvality důležitá 

zejména dvě významná období. Jedním je období vzniku manufaktur, v nichž výroba byla 

na jednotlivých úsecích podniku sledována a vyhodnocována. Naprosto zásadní období 

boomu nastalo po druhé světové válce, kdy se v rámci vznikajícího rozvoje konkurenčního 

prostředí začala kvalita stávat výraznou výhodou a hlavní předností. Koncem 80. let 20. 

století se organizace začínají cíleně zaměřovat na zákazníka, který vnímá, zda je poskytnutá 

péče kvalitní. Nově vzniklý pojem „management kvality“ zavádí normy, uděluje akreditace 

a ceny za jakost. Management kvality má rozdílná nastavení v průmyslových oborech, 

jejichž výsledkem je výrobek oproti organizacím, kde je poskytována určitá služba. 

2.2. Rozdílné vnímání pojmu „kvalita“ 

V průmyslu je určujícím faktorem kvalita produktu. Až druhotným faktorem je přístup 

zaměstnanců k zákazníkovi. Oproti tomu ve zdravotnických a sociálních zařízeních je na 

chování personálu kladen mnohem vyšší důraz (lékařská a ošetřovatelská péče). Z toho 

plynou požadavky na vedení managementu kvality ve zdravotnickém zařízení, jež jsou 

náročnější, a hlavně přísnější, než požadavky ve výrobním podniku. Ve zdravotnictví je však 

složité nalézt měřitelné znaky jakosti služby. Proto je třeba hodnotit jednotlivé postupy 

v péči o pacienta stejně jako její materiální zázemí. Hlavním cílem je spokojenost pacienta, 

čehož je docíleno sjednocenou a kompaktní lékařskou a ošetřovatelskou péčí, stejně jako 

technickým a materiálním zázemím (vybavení apod.), Beňadiková (2013). 
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2.3. Definice kvality ve zdravotnictví 

Spojení dvou významů slov „kvalita“ a „zdravotnictví“ je relativně nové, a přiřadit 

vzniklému termínu správný význam není nikterak snadné. Farkašová (2005: 191-192) 

k tomu uvádí, že každý z účastníků procesu hodnocení kvality ji může vnímat jinak. Pacient, 

rodina, ošetřovatelský personál nebo i široká veřejnost mohou mít k tomuto vnímání výrazně 

odlišná východiska. Pohled na hodnocení míry kvality je do jisté míry ovlivněn vnímáním  

a zažitými standardy společnosti či jednotlivce. Pokud uvažujeme o subjektivních 

hodnoceních, vždy budou ovlivňována věkem, mírou vědomostí, hodnotami, sociálním a 

kulturním prostředím a v neposlední řadě i vzděláním. Z výše zmíněného vyplývá, že 

hlavním cílem při určování kvality by měla být předevsím spokojenost pacienta. 

Existuje tedy několik úhlů pohledu, kam se řadí především perspektiva 

lékařského/nelékařského personálu, který vyhodnocuje stav pacienta, organizuje jeho léčbu 

a péči o něj, využívá možnosti kooperace v multidisciplinárním týmu, snaží se o úspěšné 

řešení potřeb vzniklých v souvislosti s nemocí či zraněním pacienta, a vymezuje si i prostor 

a čas ke vzdělávání sebe sama i pacienta jako takového. Na druhé straně pacient na základě 

své spokojenosti se službami v daném zdravotnickém zařízení hodnotí kvalitu péče, služeb 

a přístup zdravotnického personálu ke své osobě (včetně složitě měřitelných faktorů jako je 

„lidskost“). Z konfrontace obou stran při léčebném procesu i po jeho ukončení se získávají 

kýžené výstupy tázáním se, zda došlo k pozitivnímu progresu ve zdravotním stavu a kvalitě 

života daného pacienta. 

Na problematiku kvality ve zdravotnictví lze nahlížet i z pohledu začlenění do systému 

(např. nemocnice, zdravotnická zařízení). Gladkij a kol. (2003: 289-290) definují „systém 

kvality ve zdravotnictví“ jako souhrn struktury organizace, jednotlivých odpovědností, 

procedur, procesů a zdrojů, které jsou potřebné k soustavnému zlepšování kvality 

poskytovaných zdravotnických služeb, jejichž konečným cílem je zlepšování zdravotního 

stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž pečují. Mezi hlavní cíle 

systému kvality patří, dle autorů, zlepšení kvality péče poskytované v souladu s potřebami 

a požadavky pacientů a dalších vnitřních a vnějších klientů, přičemž je třeba omezit chyby, 

nežádoucí výsledky a zbytečné náklady zapříčiněné chybným výkonem či službou. 

Pešek, J. (2003: 14-15) k tomu doplňuje, že účelem realizace systému jakosti ve 

zdravotnickém zařízení je dosažení shody mezi požadavky pacientů a jinými zůčastněnými 
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orgány (stát, ministerstva zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, dodavatelé) s příslušnými 

normami ISO. Hlavní charakteristikou systému jakosti je zaměření na dodržování přesných 

postupů v medicínské i nemedicínské oblasti. Je tedy třeba, aby bylo zdravotnické zařízení 

kvalitní jako celek. 

Problematika kvality ve zdravotnictví je podobně složitá jako vymezení většiny 

definic. Definice WHO z roku 1966 shrnuje kvalitu ve zdravotnictví jako „souhrn výsledků 

dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, které jsou určeny potřebami obyvatelstva na 

základě poznatků lékařských věd a praxe“. Z mnoha dalších definic lze ještě uvést tuto: 

„Kvalita zdravotní péče může být definována jako stupeň, v němž péče poskytovaná 

zdravotnickými institucemi jednotlivcům nebo specifickým populacím zvyšuje 

pravděpodobnost žádoucích zdravotních výsledků, je konzistetní se současnými odbornými 

znalostmi a současně přináší spokojenost pacientů i zdravotnických pracovníků“, píší 

Gladkij a kol. (2003: 292). 

2.3.1. Implementace systému kvality do zdravotnictví 

V této kapitole budou popsány důležité klíčové determinanty, na kterých je růst kvality 

závislý.  Od dob, kdy se systémy kvality začaly postupně implementovat do zdravotnických 

zařízení, bylo provedeno mnoho studií v nemocnicích, které zkoumaly důležité prvky pro 

úspěšnou implementaci řízení kvality. Z výsledků studií vyplynulo, že „jde nejen o tlaky 

zevního prostředí na zdravotnické instituce, ale zejména o podněty řídících pracovníků, o 

motivační faktory, vyplývající z kultury instituce či z charakteru institucí.“ Gladkij a kol. 

(2003: 294) 

V tomto odstavci se pokusím stučně shrnout výše zmíněné determinty důležité pro růst 

kvality, tak jak je popisují autoři Gladkij a kol. (2003: 294). Prvním důležitým vlivem je tlak 

prostředí. Každá organizace, pokud chce být úspěšná, musí tento fakt akceptovat a neustále 

se přizpůsobovat vnějšímu prostředí, kterým je obklopena. Pro zdravotnické organizace 

z toho vyplývá  udržování pevného partnerské vztahu s pacienty, zdravotními pojišťovnami, 

zastřešujícími zdravotnickými organizacemi, vládou, regionální autoritou a komunitami. 

Zdravotnické organizace musí plnit požadavky ministerstva či zřizovatele, zárověň obstát 

v boji v rámci konkurenční soutěže a přizpůsobovat se podmínkám zdravotních pojišťoven 

nebo akreditačních orgánů z důvodu doložení úrovně kvality. „V závisloti na této reputaci 

může být pro zdravotnické instituce snadnější např. získávat lépe vzdělané odborníky, 
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finanční prostředky či kontrakty na služby. Tyto tlaky stoupají v zemích, kde jsou systémy 

kvality zdravotní péče vtěleny do zákona a vyhlášek“, Gladkij a kol (2003: 295).  

Autoři Gladkij a kol. (2003: 296) uvádí několik hypotéz, na základě jejichž tvrzení lze 

soudit, za jakých podmínek zdravotnické instituce rozvíjejí ve svých organizacích systémy 

kvality: a) čím naléhavější budou legislativní požadavky, b) čím více se budou poskytovatelé 

zdravotní péče v rámci soutěže snažit napodobit úspěšné zdravotnické a jiné instituce, c) čím 

větší bude tlak na ochotu spolupracovat v rámci očekávání jiných organizací a jiných 

zájmových skupin. 

2.3.2. Řízení rozvoje kvality ve zdravotnických organizacích 

Jedná se o proces změny od současného stavu, ve kterém se organizace nachází, do 

stavu s jinak nastavenými manažerskými kritérii. V rámci této proměny je třeba řádně 

vytyčit cíle, specifikovat vývojová stádia a správě vybrat metodu řízení změny. „Při dalším 

upřesňujícím kroku pak lze sestavit podrobnější model funkcionalistického typu, jehož 

rámec již umožňuje i modelování procedurálních postupů řízení rozvoje kvality v dané 

instituci“ Gladkij a kol (2003: 295). 

Vývojová stádia rozvoje kvality ve zdravotnických organizacích lze rozdělit do čtyř 

skupin: a) na úrovni instituce, b) na úrovni zdrojů a struktury systému, c) na úrovni procesů, 

d) na úrovni výstupů a výsledků. Výsledky změn pak umožňují rozumně obměnit a upravit 

organizaci a procesy v péči o pacienty. „Údaje o výsledcích, tj. validní indikátory výsledků 

zlepšování či proměn kvality, by proto měly být nepostradatelné v jakémkoliv systému 

kvality“ Gladkij a kol (2003: 295). Hodnotit procesy péče a organizaci struktury je mnohem 

jednodušší než-li srovnávat výsledky ve zdravotní péči. Výsledky ve zdravotní péči mají 

převážně pravděpodobnostní charakter a často jeví výrazné zpoždění efektu. Někdy je 

obtížné stanovit, jak se na výsledku podílela kvalita péče a jak individuální znaky pacienta.  

Existují čtyři základní teorie, které se ukázaly jako přínosné pro zdravotnické 

organizace. Nelze s jistou říci, která teorie je vhodná pro jaký typ zařízení.  

Inovační teorie sleduje vývojová stádia implemenace inovací. “V dostupné literatuře 

chybí prameny, které by soustavně hodnotily vývojová stádia systému kvality zdravotní péče 

v jednotlivých druzích zdravotnických institucí“ Gladkij a kol (2003: 300). Model, který 



 

 

 

15 

 

 

slouží k podobnému účelu, tj. srovnávání, se nazývá EFQM (Europian Foundation for 

Quality Management). O tomto modelu je v práci začleněna samostatná kapitola.  

Institucionální teorie je založena na skutečnosti, že každá organizace čelí tlakům 

zvenčí. „Lze předpokládat, že organizace, které vnímají vyšší tlak svého prostředí budou 

také s větší pravděpodobností implementovat systém kvality, Gladkij a kol.(2003: 300). 

Další teorií je teorie profesionalizační, která předpokládá, že vzdělaný lékařský i 

nelékařský personál, bude k pacientovi zaujímat spíše partnerský vztah, spíše než nadřazený 

autoritatnivní přístup, jak tomu bylo do nedávné doby. 

Kontingenční teorie vychází z dílčího poznatku, že každá organizace má své vlastní 

typické prostředí, různé zaměstance, které zastávají odlišné postupy. Tudýž lze 

předpokládát, že úspěšnost procesu zavádění systému kvality do zdravotnické organizace 

bude záležet na konkrétní struktuře organizace. Úkolem managementu je vytvářet motivující 

prostředí plné stimulů, které podněcuje zaměstnance k podpoře cílů organizace. Dále musí 

management rozhodnout, jakou cestu vedení vybrat, aby vysoce odborní pracovníci měli 

stále pocit autonomie, ale zároveň byli součástí týmu. Zde Gladkij a kol. (2003: 301) zmiňují 

možnost volby byrokratické, mechanické struktury nebo struktury flexibilní a ústrojné. 

V zařízeních, jejichž systém je založen na mechanických principech, patří mezi hlavní znaky 

způsobu vedení centralizované rozhodování a standadardizované postupy. Naopak 

v organizacích s ústrojnou stukturou není kladen velký důraz na dodržování procesních 

předpisů a zdravotní personál má mnohem větší možnost vlastního rozhodování. Takové 

pracovní prostředí podporuje jednotlivé odborníky v zavádění nových, mnohdy lepších 

postupů či procesů. „Můžeme tedy předpokládat, že čím ústrojnější je struktura organizace 

(tj. neformální komunikace a spolupráce, decentralizované rozhodování a pracovníci 

s tendencí k inovacím) s tím větší pravděpodobností instituce snáze implementuje systém 

kvality“ Gladkij a kol. (2003: 301). 

V následucích kapitolách se hodlám věnovat základním postupům a podmínkám, které 

je nutné splňovat, aby bylo možné v organizaci zlepšovat kvalitu. Za tímto účelem zmíním 

i základní modely a nástroje vhodné pro řízení a zlepšování kvality ve zdravotnických 

organizacích. 
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2.3.3. Základní postupy pro zlepšování kvality 

Jedná se o typické managerské postupy, které lze využít ve všech typech organizací. 

Nejprve je potřeba daný problém vymezit, „třeba najít rozdíl mezi tím co a jak se dosud dělá 

a mezi tím, co a jak by bylo žádoucí dělat“, Gladkij a kol. (2003: 309). Poté je nutné stanovit 

způsob řešení, zavést vymyšlený program do organizace a následně jej institucionalizovat. 

Důležitou roli v procesu zavádění změny hrají vedoucí pracovníci, kteří v takovém případě 

musí být ostatním vzorem. Jejich hlavní funkcí by měla být „tvorba koncepce dané instituce 

nebo její součásti se zaměřením na uspokojení zdravotních potřeb klientů, kterým 

zdravotnická instituce nebo jednotlivé její odvětví slouží“ Gladkij a kol. (2003: 314). 

Manažeři by také měli zajistit dostatek zdrojů potřebných pro provoz a rozvoj.  

2.3.4. Nástroje pro řízení a plánování kvality 

V této kapitole bude stručně popsáno sedm základních nástrojů používaných k řízení 

jakosti a především k řešení operativních problémů.  

Vývojový – postupový diagram „slouží k názornému grafickému zobrazení 

posloupnosti a vzájemné návaznosti všech kroků určitého procesu“ Madar a kol. (2004: 37). 

Na tvorbě diagramu by měl spolupracovat tým odborníků. Výsledkem by měl být souhrn 

oblastí, ve kterých může docházet k problémům a výčet nadbytečných činností, přičemž za 

každnou činnost či oblast by měl odpovídat pouze jeden zaměstnanec. 

Diagram příčin a následků – Ishikawův diagram, diagram rybí kosti - slouží k určování 

pravděpodobné příciny problému. Tento diagram je používán například při brainstormingu, 

kdy se skupina snaží identifikovat veškeré možné potencioální zdroje vzniku problému. 

Tímto způsobem „pomáhá zdokumentovat všechny vyřčené myšlenky a návrhy“ Madar a 

kol. (2004: 37). Pokud vznikne v organizaci problém, kde je předem předpokládáno vícero 

příčin, měl by být diagram příčin a následků volbou číslo jedna k řešení nastalé situace. 

Diagram se nazývá též jako digram rybí kosti. Jak lze vidět na obrázku č. 1 níže, problém 

tvoří hlavu rybí kostry, hlavní kosti, které vedou směrem od páteře naznačují kategorie, ve 

kterých je možno základy problému hledat. Všechny vedlejši rybí kosti pak představují 

konkrétní potenciální příčiny, Madar a kol. (2004: 37). 
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Obr. 1 Diagram příčin a následků 

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram_p%C5%99%C3%AD%C4%8Din_a_n%C3%A1sledk%C5%AF 

dne 28.5.2014 

 

Formuláře a tabulky pro sběr dat – „jsou určeny k systematickému shromažďování 

údajů relevantních pro řízení a zlepšování jakosti. Shromážděné údaje jsou základním 

východiskem pro hodnocení stávajícího stavu procesů a pro určení směrů dalšího 

zlepšování“ Madar a kol. (2004: 38). 

Paretův diagram – jedná se o diagram, ve kterém je zkombinován sloupcový a čárový 

graf.  Umožňuje stanovit priority „podle četností výskytu stanovení relativní kumulované 

četnosti. Pro efektivnější řešení problémů s jakostí je užitečné propojení Paretovy analýzy a 

diagramu přícin a následku“ Madar a kol. (2004: 38). Pro názornost je do textu vložen 

jednoduchý Paretův diagram. Sloupce v diagramu znázorňují četnost pro jednotlivé 

kategorie a čára značí četnost kumulativní.  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram_p%C5%99%C3%AD%C4%8Din_a_n%C3%A1sledk%C5%AF
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Obr. 2 Ukázka Paretova diagramu 

 

 

Zdroj: http://office.lasakovi.com/excel/grafy/paretuv-diagram-graf/ dne 28.5.2014 

 

Histogram – se používá jako převodník složitých tabulek do grafů. „Jedná se o 

sloupcový diagram, který znázorňuje rozdělení četnosti hodnot ve vhodně zvolených 

intervalech, a je považován za základní grafický nástroj hodnocení shroážděných údajů“ 

Madar a kol. (2004: 39). 

Bodový diagram – jedná se o metodu, která umožňuje graficky znázornit vztahy mezi 

dvěma proměnnými. Provázané hodnoty se nanášejí na souřadnice a jsou označny bodem. 

Pokud výsledné rozložení bodu prokazuje vývojovou tendeci, propojí se body křivkou či 

přímkou. Blízkost těchto bodů poté naznačuje těsnost vztahů Madar a kol. (2004: 39). 

Regulační diagram – znázorňuje vývoj hodnot v časové posloupnosti. „Umožňuje 

odlišit variabilitu procesu vyvolanou zvláštními přičinami od variability vyvolané 

náhodnými přičinami“ Madar a kol. (2004: 40). 

2.4. Modely kontinuálního zvyšování kvality, efektivity poskytované péče 

a indikátory kvality 

V (post)moderním zdravotnictví je ze strany pacienta očekávána kvalitní péče 

založená na vysokých standardech s tím, že pacienti oceňují konkrétní důkazy o kvalitě 

http://office.lasakovi.com/excel/grafy/paretuv-diagram-graf/
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poskytované péče a služeb. K tomuto modelu nejlépe slouží modely kontinuálního 

zvyšování kvality a efektivity poskytované péče. Škrla a Škrlová (2003: 46) je ve své 

typologii třídí do čtyř hlavních bodů, kam patří modely excelence (udělování světových cen 

za kvalitu), modely akreditačních standardů (národní i nadnárodní, např. Spojená akreditační 

komise České republiky), modely definující proces národních akreditačních standardů (např. 

Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví) a modely systémů řízení kvality (např. 

ISO). 

Zisk akreditace je tedy velmi signifikantním indikátorem, který vypovídá o kvalitě 

poskytované péče a servisu zdravotnického personálu. Tento fakt se samozřejmě odráží i 

v reálném životě laické veřejnosti, jejíž mnozí zástupci si v situacích, kdy potřebují 

odbornou pomoc, vybírají příslušné zdravotnické zařízení právě dle akreditace, referencí a 

sledovaných ukazatelů kvality. 

Ukazateli kvality nazýváme nástroje, jež jsou vhodné k měření stavu péče. Právě tato 

měřítka určují, zda je konkrétní standard naplněn. Je samozřejmé, že je třeba těchto 

ukazatelů využívat smysluplně. Proto jim musí být přiděleny určité vlastnosti a hodnoty, 

které se v širším kontextu jednoznačně projeví, čímž dojde k získání kýžených dat, které lze 

posléze analyzovat a výsledků využít v praxi k jejímu vylepšení. P. Škrla s M. Škrlovou 

(2003: 101) rozlišují tyto ukazatele (indikátory) na dva typy. Poměrový typ se vyskytuje 

s jistou frekvencí. Strážní (sentinelový) typ se vztahuje zejména k ojedinělé události. 

Důležité je také zmínit, že ukazatelé se týkají i mnoha oblastí. Jednou z nich je struktura, 

kterou je myšlena třeba kvalifikace personálu ve zdravotnickém zařízení. Další oblastí jsou 

procesy, které srovnáváme s platnými standardy – jako příklad můžeme uvést úroveň 

ošetřovatelské péče. Nesmíme zapomenout ani na poslední oblast, kterou jsou výstupy ve 

smyslu porovnání stavu pacienta při jeho příjmu do zdravotnického zařízení a se stavem při 

jeho propuštění. Kolekce dat a sledování indikátorů má samozřejmě svůj hlubší význam, 

kterým je zvyšování kvality péče o pacienty. Proto je skutečně třeba dát si záležet při výběru 

vhodného indikátoru, aby jeho vypovídací hodnota byla relevantní a výsledky byly 

nápomocné při zlepšování péče o pacienty. 

V následující podkapitole se hodlám jednotlivě a podrobněji věnovat výše zmíněným 

modelům excelence. 
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2.4.1. Join Commission International (JCI) 

Join Commission International (mezinárodní akreditační komise) je nestátní 

organizace, která byla založena v USA. Zabývá se hodnocením kvality a úrovně ve 

zdravotnictví více než 75 let. Jak uvádí Škrla a Škrlová (2008: 25) „udává globální standard 

kvality a bezpečnosti péče, proto není překvapující, že tato organizace začlenila již v roce 

2002 do svých standardů požadavek na kontinuální vyhodnocování rizik a procesů ve 

zdravotnických zařízeních“, Škrla, Škrlová (2008: 25), Madar a kol. (2004: 43). 

Dle Joint Commission International (2008: 9) je „akreditace proces, při kterém externí 

organizace (obvykle nestátní) hodnotí zdravotnické zařízení a posuzuje, do jaké míry toto 

zařízení postupuje ve shodě s požadavky na zvyšování kvality péče. Akreditace je obvykle 

dobrovolná. Akreditace slouží hodnocenému zařízení k tomu, aby se jasně zavázalo ke 

zvyšování kvality péče o pacienty, k zajišťování bezpečí prostředí, ve kterém je péče 

poskytována, a k systematické snaze o snižování množství rizik pro pacienty i zaměstnance.“ 

„Více než polovina současných akreditačních standardů se přímo nebo nepřímo 

dotýká bezpečí pacientů“ Škrla, Škrlová (2008: 25). Pro zajímavost uvedu některé, které se 

dají dobře implementovat i do našeho zdravotnického prostředí: 

- Zlepšení spolehlivosti identifikace pacienta. JCAHO doporučuje použít 

nejméně dva způsoby identifikace při jakémkoliv úkonu s pacientem. 

- Zkvalitnění efektivity komunikace v případech, kdy jsou informace o 

pacientovi předávány pouze ústně a vytvoření seznamu povolených zkratek. 

- Zlepšení bezpečnosti podávání rizikových léčiv. JCAHO doporučuje 

odstranit z oddělení koncentrované elektrolity a omezit výskyt léků, které 

jsou na oddělení skladovány v několika různých koncentracích. 

- Zabránění záměn pacientů v rámci chirurgických intervencí, stejně tak jako 

předcházení záměn operovaných lokací. Doporučení zapojit pacienta do 

procesu značení operovaného místa a začlenění standardizovaného 

formuláře, který souží k ověření správnosti plánované procedury. 

- Zlepšení bezpečnosti při používání infuzních pump. 
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2.4.1.1. Zásady pro získání akreditace JCI a akreditační proces 

Kterékoli zdravotnické zařízení může požádat o akreditaci JCI. Jak je uvedeno 

v publikaci Joint Commission International (2008: 15), pro úspěšné získání akreditace musí 

nemocnice splnit následující podmínky: Zdravotnické zařízení musí v daném státě 

poskytovat zdravotní služby a činnosti s tím spojené dle požadavků stanovených národní 

legislativou. Dále musí být zařízení ochotno nést odpovědost za poskytované služby, péči a 

za proces kontinuálního zvyšování kvality. Jako poslední nutný bod, který je třeba k získání 

obecné způsobilosti při podstoupení akreditace, uvádí Joint Commision nutnost, aby 

organizace poskytovala péči, která splňuje podmínky standardů JCI. 

V průběhu akreditace je sledováno a hodnoceno především dodržování standardů JCI 

a správné plnění jejich indikátorů. Proces obnáší především rozhovory s pacienty a 

zaměstnanci, posuzování plnění a korektnosti vnitřních předpisů zařízení a v neposlední řadě 

i edukaci zaměstnanců. Hodnotící komise nezapomíná brát v úvahu i legislativní a kulturní 

vlivy dané země. 

Pokud se zdravotnické zařízení rozhodne, že se chce ucházet o přidělení akreditace, 

musí vyplnit žádost o akreditační šetření. JCI přidělí organizaci svého pracovníka, který 

„koordinuje plánování termínu akreditačního šetření a odpovídá žadateli na dotazy týkající 

se obsahu, rozsahu a požadavků tohoto šetření. Zároveň předkládá zdravotnickému zařízení 

program, kde je předem uvedeno, která pracoviště zařízení budou navštívena, jakou 

dokumentaci žadatel inspektorům předloží, jaká budou témata osobních rozhovorů 

inspektorů a výčet funkčního zařazení osob, se kterými budou inspektoři hovořit“ Joint 

Commission International (2008: 17). Celý proces je vázán mlčenlivostí. JCI nesmí vyzradit 

žádné informace, se kterými se během akreditačního šetření seznámí. Jediná veřejná 

informace je výsledek akreditace.  

Z postupů sloužících ke zjištění detailů o provozu nemocnice mě nejvíce zaujala 

metoda „stopaře“. Tato metoda je založena na sledování „stopy“ konkrétního pacienta či na 

pozorování vybraných systémů a procesů napříč nemocnicí. Pokud „stopař“ vybírá 

konkrétního pacienta, jehož bude po dobu hospitalizace sledovat a hodnotit péči o něj, 

vychází dle Joint Commission International (2008: 25-26) z následujících podmínek a volí 

následující typy pacientů: 
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- Pacienti s pěti nejčastějšími diagnózami, které se v nemocnici ošetřují. 

- Pacienti, kterým se poskytuje péče související se sledování efektivity procesů 

– např. podávání léků. 

- Pacienti, kterým se poskytují různé formy zdravotní péče (intenzivní, 

standardní) 

Dle velikosti nemocnice volí „stopař“ počet sledovaných pacientů a hodnotí podrobně 

veškeré dění kolem pacienta, dokumentaci, lékařský a ošetřovatelský personál. V rámci 

sledování nemocničních procesů je dále možné, aby se „stopař“ zaměřil na problematiku 

„skladování, předepisování a podávání léků včetně souvisejících subprocesů a případných 

rizikových oblastí. Inspektoři sledují kontinuitu celého procesu – od zajištění léku až po 

sledování jeho účinku na pacienty“ Joint Commission International (2008: 28). 

Pokud je výsledek akreditačního procesu kladný, organizace získává oficiální zprávu 

o provedené akreditaci JCI společně s certifikátem o akreditaci, který je platný tři roky. 

V případě zjištěných nedostatků jsou ve zprávě uvedena doporučení a lhůty, do kdy musí 

zdravotnické zařízení nedostatky revidovat a podat zprávu o náprávě. Po uplynutí doby tří 

let je v případě zájmu možno akreditaci obnovit a opětovně dokázat, že zařízení stále stejně 

kvalitně dodržuje Mezinárodní bezpečností cíle a standardy JCI.  

J. Madar (2004: 43) uvádí ve své publikaci rozdílný pohled. „V posledních letech 

existuje v USA určitý trend, že nemocnice od akreditací JCAHO1 ustupují. Důvody jsou 

dva. Za prvé je to cena akreditace a její přínos pro nemocnici. Druhým hlavním důvodem je 

to, že JCAHO nekontroluje žádná veřejná organizace, zda provádí svoji činnost 

odpovídajícím způsobem a její činnost není dána žádnou zákonou normou.“ Dále J. Madar 

(2004: 43) píše že, „ systém hodnocení napomáhal zlepšování špatných nemocnic, ale 

nemotivoval dobré, byl příliž byrokratický a hodnotil hlavně dokumentaci a ne procesy. 

Situace se ale začíná měnit a důraz začíná být kladen na procesy a trvalé zlepšování“. 

                                                 
1Původně byla JCI označována pojmem JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations), tomuto ještě předcházelo pojmenování JCAH (Joint Commission on Accreditation of 

Hospitals). 
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2.4.2. Spojená akreditační komise (SAK) 

Spojená akreditační komise přejímá základní principy Joint Commission International. 

Dle autorů Kareše, Drlíkové a Brabcové (2006: 124) si již v roce 1989 vedení nemocnic 

v České republice začalo konkrétněji připouštět rozdíly mezi jednotlivými zdravotnickými 

zařízeními, a to jak z hlediska technického zázemí, tak i poskytování léčebné a 

ošetřovatelské péče. Ministerstvo zdravotnicví zaštítilo a umožnilo vznik Spojené 

akreditační komise České republiky a v roce 1998 bylo zdravotnickým zařízením 

prezentováno prvních 50 akreditačních standardů. „V akreditačním manuálu SAK ČR jsou 

jasně stanoveny indikátory k vyhodnocení plnění jednotlivých standardů. Jestliže 

zdravotnické zařízení použije těchto indikátorů jako kritérií auditů během příprav na 

akreditační šetření a jestliže odstraní veškeré relevantní neshody, pak by akreditační šetření 

mělo být pouze uznáním, že si zdravotnické zařízení opravdu ve svém „domě“ udělalo 

pořádek a dosáhlo tak souladu mezi požadavky 50 akreditačních standardů a vlastních 

praxí.“ Madar a kol. (2004: 27) 

Oblasti, kterých se standardy týkají, popisují ve své publikaci Kareš, Drlíková a 

Brabcová (2006: 124). Tématické okruhy standardizace jsou rozděleny do deseti hlavních 

bodů: 

1. Oblast kvality – sledování indikátorů kvality, kontinuální zvyšování kvality 

pomocí tvorby stardardů, přesná zdravotnická dokumentace. 

2. Diagnostické postupy – standardizace příjmových vyšetření. 

3. Péče o pacienta – standardizace ošetřovatelské péče, systém zacházení 

s léčivy, technická vybavenost, stravování pacientů. 

4. Kontinuita péče – standardizace překladů pacientů mezi odděleními či do 

jiných nemocnic. 

5. Dodržování práv pacientů – informovanost pacientů o Kodexu práv pacientů. 

6. Podmínky poskytované péče – bezpečnostní podmínky, směrnice, metodické 

pokyny. 



 

 

 

24 

 

 

7. Standardy managementu – vize organizace, vnitroorganizační komunikace, 

komunikace s večejností, plány rozvoje. 

8. Péče o zaměstnance – zajištění kontinuálního vzdělávání zaměstanců, 

kvalifikovaní pracovníci. 

9. Sběr a zpracování informací – standardizace zdravotnické dokumentace. 

10. Protiepidemická opatření – manipulace s biologickým materiálem, prevence 

a sledování výskytu nozokomiálních nákaz. 

Celý proces akreditace nemocnice probíhá velmi podobně jako u výše popsané 

akreditace Join Commission International. Inspektoři navštíví nemocnice zhruba na dva až 

tři dny a poté je dle úspěšnosti splnění podmínek udělen certifikát o akreditaci, který má 

platnost tři roky.  

„Akreditace nemocnic v ČR je chápána jako nadstavbový proces, který nasedá na 

povinné formality, které musí splňovat každá nemocnice, aby mohla fungovat jako státem 

uznávané zdravotnické zařízení“ Kareš, Drlíková a Brabcová (2006: 124). Tématika 

akreditace a její význam je poměrně diskutované téma a existují různé postoje, jak je její 

důležitost a platnost vnímána. Madar a kol. (2004: 44) uvádějí ve své publikaci, že největší 

nevýhodou akreditace  je fakt, že Spojená akreditační komise není akreditována v rámci ČR, 

ani Evropskou unií. Polemizuje o tom, že takto vydané osvědčení je platné pouze pro oblast 

zdravotnictví v České republice a ke všemu není nikterak zakotvené žádnou právní normou. 

2.4.3. ISO 

International Organization for Standardization. Jedná se o mezinárodní organizaci 

zabývající se tvorbou norem. Nejznámější normou je ISO 9001, která stanovuje požadavky 

na systém řízení kvality. Na webu www.iso.cz se můžeme dozvědět, že samotná norma ISO 

9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. letech 20. století, kdy se rozšířila po celé Evropě 

a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi. Norma 

stanovuje jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy (v našem případě i zdravotnické 

organizace) určí své cíle a plány v oblasti kvality, jež jsou postupně pomocí nastavených 

procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby 

společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení 

http://www.iso.cz/


 

 

 

25 

 

 

dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, 

hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání 

zpětné vazby. Mezi nejdůležitější přínosy normy pro dané organizace můžeme zařadit držení 

vysoké a stabilní úrovně kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům; možnost 

optimalizace nákladů, tzn. snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní 

výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů; poskytováním vysoce kvalitních služeb 

možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti; zkvalitnění 

systému řízení a zdokonalení organizační struktury organizace; zlepšení pořádku a zvýšení 

výkonnosti celé organizace; zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů a v neposlední řadě 

i vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, 

legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií či 

organizačních změn). 

Normy ISO se nesnaží vytyčit jasná pravidla, pouze definují, co se musí kontrolovat 

prostřednictvím požadavků, které norma předepisuje. Pešek J. (2003: 37) ve své publikaci 

uvádí, že „normy ISO 9000 jsou v podstatě zaměřené spíše na zabezpečování bezchybného 

chodu a prevenci chyb než na jejich odstraňování.“  

Z hlediska kvality ve zdravotnictví jsou důležité tyto následující normy z řady ISO 

9000:2000. 

- ČNS ISO 9000 – Systém managementu jakosti – Zádasy a slovník – norma 

vysvětluje základní definice a terminologie systému managementu jakosti. 

- ČNS ISO 9001 – Systém managementu jakosti – Požadavky – Jak píše Pešek 

J. (2003: 38) „je to stěžejní norma. Jde o požadavky na systém managementu 

jakosti s cílem demonstrovat způsobilost organizace poskytovat shodné 

výrobky nebo služby tam, kde je třeba naplnit požadavky pacienta a 

aplikovatelné požadavky předpisů. Na základě splnění požadavků této normy 

vystavuje také certifikující organizace příslušný certifikát.“ 

- ČNS ISO 9004 – Systém managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování 

výkonosti – jedná se o doporučení, která zařízení mohou implementovat nad 

rámec normy ISO 9001. 
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- ČNS ISO 19011 – Směrnice pro provádění auditu jakosti a auditu životního 

prostředí. 

Jak již bylo v textu zmíněno, z výše uvedených norem je pro kvalitu ve zdravotnictví 

nejdůležitější norma ISO 9001:2000. Norma se zaměřuje na osm hlavních oblastí, které 

využívá jako nástroje pro nepřetržité zlepšování zdravotnické organizace. Ve zkratce budou 

zmíněny následující oblasti tak, jak je uvádí ve své publikaci Pešek J. (2003: 40). 

Management by se měl zaměřit především na potřeby pacienta, vedení, zapojení pracovníků, 

procesní přístup, systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, přístup 

rozhodování zakladající se na faktech a vzájemně výhodné dodavatelské vztahy.  

Model na obrázku je převzatý z normy ISO 9001. Snahou modelu je graficky znázornit 

jednotlivé procesy a požadavky managementu jakosti. 
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Obr. č. 3 Management jakosti v pojetí ISO 9001 

 

Zdroj: http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/64317/64317_nahled.htm 

„Realizaci produktu“ je v případě poskytování zdravotních služeb třeba chápat jako 

„realizaci služby“. Dle Peška (2003: 41), „musí zdravá organizace zahrnovat procesy řízení, 

procesy vytváření zdrojů pro realizování vlastních aktivit, procesy spojené s realizací těchno 

aktivit, i procesy související s měřením a rekapitulací vlastní úspěšnosti či neúspěšnosti 

chodu organizace.“ Zavedení systému manažmentu jakosti pomocí norem ISO není pro 

organizace nikterak povinné, záleží pouze na manažmentu kvality dané instituce, jakou cestu 

k dosažení co nejlepší kvality zvolí. 

  

http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/01/64317/64317_nahled.htm
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2.4.4. Malcolm Baldrige 

Tato cena se prozatím uděluje v USA, ale jsou zde i ojedinělé případy v Evropě. V 80. 

letech 20. století, kdy byl Malcolm Baldrige ministrem obchodu, obhajoval procesy řízení 

kvality jako důležitý nástroj vedoucí k prosperitě USA. V rámci modelu Malcolma Baldrige 

existuje sedm základních kritérii, která vedou ke zvýšení výkonnosti podniku a ke zlepšení 

efektivnosti procesů v něm, Bartoš V. (2011: 12). 

„V roce 1995 byl zveřejněn návrh kritérií pro hodnocení organizací primární zdravotní 

péče. Od této doby se mohou ke kritériím národní ceny za jakost přihlašovat kromě 

průmyslových podniků i zdravotnická zařízení. Tato národní cena má trojí účel. Podporovat 

uvědomění významu kvality a jejího zlepšování pro národní ekonomiku, rozpoznat a 

zveřejnit organizace, které dosáhly zlepšení a zvýšily svoji konkurenceschopnost, a dále jde 

o předávání informací o způsobu řízení“ Madar a kol. (2004: 45). 

Tradice udělování cen v oblasti kvality vznikla v Japonsku již v roce 1951 v podobě 

Demingovi ceny. Koncem 90. let 20 století se nechalo touto cenou inspirovat 14 evropských 

firem a společně založilo Evropskou nadaci pro management kvality, Bartoš V. (2011: 12). 

2.4.5. Europian Foundation for Quality Management (EFQM) 

Evropská nadace pro řízení jakosti vznikla v roce 1988. Byla založena prezidenty 14 

významných evropských společností za podpory Evropského společenství. Jedná se o velmi 

významný model, který slouží k hodnocení konkurenceschopnosti podniků. „EFQM Model 

excelence je nejrozšířenějším modelem v rámci Evropy a je používán ve většině evropských 

zemí jako základ národní ceny za jakost. V roce 1991 vyvinula Evropská nadace pro 

management jakosti (Europian Foundation for Quality Management – EFQM) model pod 

názvem Evropský model TQM, jehož cílem bylo zvýšeni konkurenceschopnosti 

prostřednictvím využití filozofie TQM (Total Quality Management). Na jaře 1999 byl 

oficiálně představen zásadně inovovaný model pod změněným názvem EFQM Model 

Excelence. Tento model účinně aplikuje všech osm základních principů TQM a představuje 

dnes jeden z nejnáročnějších, ale současně i velmi dokonalý metodický materiál k rozvoji 

systému managementu (ne už pouze managementu jakosti) ve světě“ Bartoš V. (2011: 12-

13). 
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Česká republika se zapojila do programu EFQM HSG (European Foundation for 

Quality Management Health Sector Group) v roce 2000. Jedná se o Skupinu pro 

zdravotnictví Evropské nadace pro řízení jakosti. Tento model je narozdíl od ostatních 

(akreditace, standardizace) celistvě sestaven, byl již odzkoušen a shledán funkčním v oblasti 

zdravotnictví a sociálních služeb. V současné době je používán po celé Evropě v rámci 

managementu kvality, v některých zemích je ukotven i právní normou. Bourek A. (2001: 1) 

Autor Bourek A. (2001: 1) uvádí příklad funkčnosti modelu v Evropských zemích. 

„V Portugalsku je ze zákona povinna každá organizace včetně zdravotnických, která ke své 

činnosti čerpá prostředky ze státního rozpočtu, mít zavedený systém EFQM. Zásadní výhody 

tohoto systému (kromě již zmíněné propracovanosti a odzkoušení) je narozdíl od systémů 

založených na klasických ISO normách kontinuální charakter řízení kvality. Zatímco 

zavedení ISO norem nebo udělení certifikace, případně jejího vyššího stupně, tj. 

akreditace,nastolí v organizaci určitý stav, ale nevede ke kontinuálnímu dalšímu zvyšování 

kvality a jejímu řízení, EFQM nutí organizaci k neustálému sebe-monitorování a 

průběžnému zvyšování kvality.“ Výhodou tohoto systému je také fakt, že nevyžaduje 

vynaložení finančních prostředků jiné organizaci, která kvalitu sleduje a hodnotí (jako např. 

při získávání akreditace). EFQM vychází z myšlenky, že existuje mnoho cest a způsobů, jak 

v organizaci docílit udržení dokonalosti. Pro přehlednost uvádím základní rámec principů 

dle Bourka A. (2001: 3-4), na kterých je model EFQM vystavěn. 

- Orientace na výsledky: k dosažení dokonalosti je třeba vyvážit pocit 

uspokojení všech zainteresovaných osob (zákazník, zaměstnanec, dodavatel). 

- Zaměření na zákazníka: základem pro úspěch je spokojenost koncového 

spotřebitele, tedy zákazníka (pacienta), je tedy nutné jasně vyhodnocovat 

potřeby zákazníků. 

- Vedení a cílevědomost: chování pracovníků top managementu výrazně 

ovlivňuje kulturu celé organizace. Je třeba stanovit jasné cíle a záměry. 

- Řízení na podkladě procesů a faktů: další vývoj a rozhodování by mělo 

probíhat na úrovni celé organizace, s detailní znalostí všech oddělení a 

zapojením odborníků z daných oddělení. 



 

 

 

30 

 

 

- Profesní rozvoj a zapojení lidí: vytvoření vzájemné důvěry mezi zaměstnanci, 

zapojení do procesu zlepšování. 

- Kontinuální proces učení, inovace a zlepšování: nejvyššího možného výkonu 

je možno dosáhnout pokud jsou sdíleny znalosti a dovednosti v rámci kultury 

kontinuálního procesu učení. 

- Rozvoj partnerských vztahů: vybudování výhodných partnerských vztahů, 

kde dochází ke sdílení dovedností a znalostí vede ke zvýšení efektivity. 

Pro bližší pochopení základní podstady EFQM modelu excelence je třeba si uvědomit, 

že vychází z „předpokladu, že vynikajících výsledků organizace může být dosaženo pouze 

za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti vlastních 

zaměstnanců a při respektování okolí. Tyto souhrně označované výsledky jsou však 

podmíněny precizním zvládnutím a řízením procesů, což vyžaduje nejenom definovanou a 

rozvíjenou politiku, ale i propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů (lidské zdroje 

nevyjímaje) a budování vztahů partnerství“ Nenadál J. (2004: 41). Následující odstavec se 

bude věnovat základním princům, na kterých je model EFQM založen. 

Model EFQM obsahuje devět principů (kritérií) a 32 dílčích kriterií, pomocí kterých 

by se měla organizace přiblížit k co největší dokonalosti. Bourek A. (2001: 4) popisuje 

kritéria následujícím způsobem: „Pět z těchto kritérií lze klasifikovat jako faktory 

umožňující (enablers), facilitátory, čtyři jsou tvořeny výsledky/výstupy (results). Výsledky 

jsou  zapříčiněny facilitátory“. Jinými slovy prvních pět kritérií, mezi něž patří (vedení,    

politika a strategie, lidé, partnerství a zdroje, procesy) doporučují postupy, podle kterých by 

se měla organizace řídít, aby maximalizovala své výsledky. Zbylá čtyři kritéria jsou 

výsledková (výsledky vzhledem k zákazníkům, výsledky vzhledem k zaměstnancům, 

výsledky vzhledem ke společnosti, klíčové výsledky výkonnosti). Z výsledkových kritérií je 

jasně patrno, čeho již bylo v organizaci dosaženo Nenadál J. (2004: 41). Pro přehlednost 

uvádím názorné schéma výše zmíněných kritérií a v další podkapitole se pokusím shrnout, 

jak zhruba probíhá proces EFQM ve zdravotnickém zařízení. 
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Obr.č 4 EFQM – model dokonalosti 

 

Zdroj: BOUREK, A. (2001) Díl 2, Významné programy v Evropě EFQM. In: Standardy léčebných postupů a 

kvalita ve zdravotní péči. Praha: Verlag Dashöfer. 

2.4.5.1. EFQM - příklad praktického využití pro nemocnice 

Zdravotnické zařízení musí nejprve získat EFQM Self Assesment Workbook. Tento 

zaškrtávací pracovní sešit použije organizace k prvotnímu sebehodnocení. Hodnocení je 

pojato jako workshop všech důležitých zainteresovaných pracovníků, např. vedoucích 

pracovníků oddělení. Každý jednotlivě na tabuli hodnotí výše zmíněných 9 kritérií tak, že 

přiřazuje body od 1 do 10 podle toho, jak usuzují, že si jejich oddělení v dané oblasti stojí. 

Je vhodné vést hodnotitele k co nevíce objektivním soudům, jelikož nadhodnocení snižuje a 

možná zakrývá oblasti pro zlepšení a podhodnocení vrhá špatné světlo na dané oddělení 

hned ze začátku. Pokud zprůměrujeme výsledky hodnocení ze všech jednotek, dostaneme 

celkové hodnocení, ze kterého je možno identifikovat slabá místa. Pro každé z výše 

uvedených devíti kritiríí existují jasně daná pravidla a jsou zpracovány možnosti pro 

zdokonalení daných aktivit. Proces hodnocení je třeba opakovat každé dva roky, aby bylo 

možné stanovit, zda došlo v daných oblastech ke zlepšení Bourek A. (2001: 4-5). 

2.4.6. Audit 

Jako další z užitečných instrumentů meření kvality ve zdavotnických organizacích 

můžeme uvést audit. Zdravotnický audit zahrnuje jak kontrolu manuální práce personálu, 

tak vedení dokumentace či revizi léčiv a hospodaření s nimi. Audit vychází z určité šablony, 

podle níž se v kontrole postupuje. Cílem by mělo být odhalení problémů, slabých míst, 

neefektivního hospodaření a objevení nejúčelnějších léčebných postupů a nejšetrnější 



 

 

 

32 

 

 

zacházení s léčivy, materiálem a majetkem, čímž by mělo být zajištěno neustálé zvyšování 

kvality služeb.  

Ovšem pokud není v organizaci jasně definována kvalita, nelze audit realizovat. 

K minimálním podmínkám, které je třeba, aby zdravotnické zařízení splňovalo pro 

podstoupení auditu patří: plnění zákonů, vyhlášek a směrnic Ministerstva zdravotnictví ČR; 

vypracovanost standardů a standardních postupů; existence příkazů a metodických pokynů 

ředitele, píší Kareš, Drlíková, Brabcová (2006: 119). 

3.1. Standardizace a hodnocení zdravotnické péče 

Jeden ze základních cílů zdravotní péče, a s tím spojených služeb, je její všeobecná 

dostupnost, zajištění její kvality a odpovídající ceny. Jedním z nástrojů, jak tohoto kýženého 

cíle dosáhnout je standardizace. Jedná se o techniku, která by měla odstranit nevyhovující 

či dokonce chybné postupy nebo řešení, jež jsou zbytečně nákladná, neefektivní či 

nekvalitní. Pokud je proces standardizace veden z ekonomických důvodů, dostává se až 

k nastavení spodní a vrchní úrovně kvality zdravotnické péče. V tomto případě se však 

standardizace pohybuje na tenkém ledě, jelikož zde může docházet ke střetům s lékařskou 

etikou. Důležité tedy je, aby se na procesu standardizace aktivně podíleli přední odborníci, 

kteří jsou na základě svých bohatých zkušeností schopni navrhnout vhodné hranice. Největší 

předností standardizace je tedy snaha o exaktní definici zdravotnické péče z ekonomické 

perspektivy – snaha o nejvhodnější rozdělení zdrojů na správné účely. 

Standardizaci, zejména ve spolupráci s ostatními technikami měření kvality a 

spokojenosti pacientů, považujeme za metodu, která je velice užitečná v získávání dat a 

informací v této problematice. Tuto skutečnost si uvědomují i pracovníci Ministerstva 

zdravotnictví České republiky, kde vznikla Rada pro kvalitu ve zdravotnictví. Rada pro 

kvalitu ve zdravotnictví začala vypracovávat projekty, jež měly trvale sledovat údaje o 

kvalitě v poskytování zdravotní péče a služeb. Jedním z těchto projektů je Koncepce 

programů kvality zdravotní péče,která si klade za úkol vytvořit globální koncepci kvality, 

synchronizovat legislativus normami EU, institucionalizovat programy kvality, zlepšit 

vzdělávání a vytvořit a zajistit prostředí trvalého růstu kvality zdravotnické péče. Projekt 

počítá se zavedením akreditace a certifikace zdravotnických pracovišť. Dalším projektem je 

už samotná Standardizace ve zdravotnictví, jejímž účelem je obnovení a revize procesů 

standardizace, řízení vývoje dalších standardů efektivní lékařské a ošetřovatelské peče, píše 
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z pozice ředitele odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR, Pavel Březovský 

(2002: 2). 

Dle National Guideline Clearinghouse lze za doporučené klinické manuály považovat 

pouze systematicky rozvíjené postupy s cílem pomáhat zdravotníkům a pacientům v procesu 

rozhodování o adekvátní zdravotní péči v rámci daných specifických klinických podmínek. 

Doporučený klinický manuál (standard zdravotní péče) by měl tedy splňovat určitá kritéria: 

- Manuál obsahuje systematicky rozvíjená prohlášení, doporučení, strategie 

nebo informace napomáhající zdravotníkům a pacientům se rozhodnout o 

správné zdravotní péči za daných klinických podmínek.  

- Manuál byl vytvořen pod záštitou odborných lékařských společností, 

relevantních profesních uskupení, veřejných nebo soukromých organizací, 

státních agentur či společností zajišťujících zdravotní péči. Za klinický 

doporučený postup tedy není možné považovat sdělení vytvořené nebo 

zveřejněné jedincem bez oficiální podpory nebo uznání jednou z výše 

uvedených organizací.  

Standard zdravotní péče však není možné považovat za právně závazný materiál. 

Standardy ve zdravotní péči přesto považujeme za instrument napomáhající kontinuální 

osvětě a kvalitativní změně chování zdravotníků i pacientů.  

3.1.1. Definice termínů 

K správnému nazírání problematiky je důležité i správné pochopení pojmosloví. Na 

tomto místě si s využitím Hodnocení a používání standardů (2004) vysvětlíme několik 

základních výrazů, které jsou spjaty s procesem standardizace ve zdravotní péči. 

Za doporučení je považován rejstřík znalostí dané problematiky, jenž plní funkci 

návodu, jak se správně chovat v určitých situacích. S tím souvisí doporučený postup, který 

klade důraz na skutečnost, že se doporučení týká nějakého procesu navazujícího na sled 

událostí. Anglickým synonymem k doporučenému postupu je guideline čili vodítko. 

Clinical pathway je dalším výrazem užívaným v oblasti standardizace zdravotní péče, 

který evokuje situaci v léčbě, která je spíše klikatá a doprovázená i neočekávanými 

událostmi, než by se jednalo o přímou cestu. 
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Standard ve svých mnoha podobách a variantách se od doporučeného postupu liší 

v jedné důležité skutečnosti, kterou je hodnocení. Vyhodnocování je zcela zásadní 

podmínkou potřebnou k deskripci outputs (výstupů). Hodnocení umožňuje popis a 

kvantifikaci výsledků našeho jednání, což je důležité v procesu srovnávání s normou, tedy 

zda ji jsme schopni vůbec plnit či dokonce i překročit.  

Protokol je explicitně popsaný proces, jenž direktivně nutí následovat přesné kroky, 

má-li být proveden správně. Protokoly jsou užívány zejména v laboratorní praxi. 

3.1.2 Využití a rizika standardů 

Standard nelze považovat za přísný plán vyžadující postup, který je třeba přesně 

opakovat. Spíše se jedná o nástroj, jenž informuje dotyčného zdravotníka, na čem se na 

základě kvalitních, relevantních a hlavně aktuálních informacích, shodla odborná veřejnost. 

Jedná se tedy o normu, jež na základě současného stavu poznání informuje o tom, co 

zdravotní systém očekává. Standard tedy nelze chápat jako vzor či předlohu, které je za 

každých okolností nutné dodržovat. Pokud totiž dojde k poškození pacienta, zdravotník se 

nemůže odvolávat na standard, podle kterého postupoval. Vina vždy spočívá na dotyčném 

pracovníkovi, jelikož se rozhodl pro využití nevhodného standardu v situaci, kdy si 

podmínky vyžadovaly zcela jiný postup. 

„Všechny profesní skupiny, které se standardizací v oblasti zdravotní péče věnují, jsou 

si tohoto závažného etického důsledku plně vědomy, a proto nelze očekávat, že kterýkoliv 

jednotlivec či profesní skupina převezme odpovědnost za jasnou a striktní preskripci 

vynuceného rigidního chování v klinické diagnostice či léčbě v situaci, kdy nezná konkrétní 

podmínky daného léčeného pacienta. Znamená to tedy, že vlastní zodpovědnost za použití 

jakéhokoliv postupu, ať již ho nazýváme standardem, doporučením či guideline, zůstává na 

úrovni jednotlivého poskytovatele. K tomu, aby se lékař nebo zdravotník dokázal 

rozhodnout, potřebuje vyhodnotit pro svoji konkrétní situaci, zda je možné, a vůbec s jakým 

rizikem se lze o doporučení případně o standardní chování v diagnostice či terapii pro každý 

daný konkrétní případ opřít. V každém případě je třeba, aby byl zdravotník schopen kriticky 

vyhodnotit u předloženého materiálu (doporučení,standardu) celou řadu oblastí, které teprve 

ve své úplnosti vypovídají o kvalitě nabízeného materiálu. Ve světové literatuře lze nalézt 

celou škálu nástrojů, které postupně vyzrávaly a napomáhají poskytovateli zdravotní péče 
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ohodnotit předkládaný materiál na základě řady kriterií“, je uvedeno ve Využití standardů 

(2004: 2). 

3.1.3. Zdroje a postupy pro tvorbu standardů 

Během tvorby standardů je třeba, aby byly dodrženy některé ze základních vědeckých 

postupů a pravidel. Je nezbytně nutné systematicky vyhledávat vhodné materiály, na jejichž 

základech by byl standard vytvořen. Následování vědeckého přístupu v tvorbě standardu 

zahrnuje precizní popis plánu, jenž byl využit ve vyhledávání průkazných materiálů a 

uvedení klíčových slov a frází, na jejichž základech došlo k prohledání dostupné literatury. 

Při tvorbě standardů je třeba se opřít o kvalitní a relevantní zdroje a informace, které jsou 

sdíleny prostřednictvím odborné literatury v zainteresované vědecké komunitě. V takovém 

případě hovoříme o využití průkazných literárních údajů (evidence based). V případě, že 

jsou takové materiály nedostupné, je tvorba standardů založena na konsenzech (consensus 

based). Mezi odpovídající zdroje pro tvorbu standardních postupů v lékařství patří: 

- Metaanalytické studie publikované v časopisech s impakt faktorem alespoň 2. 

- Metaanalytické studie včetně konsenzuálních závěrů publikované v Cochrane 

Database of Systematic Reviews – The Cochrane Collaboration (UK), případně v 

databázích mezinárodně uznávaných skupin HTA. 

- Standardní léčebné postupy publikované v časopisech s impakt faktorem alespoň 2. 

- Monografie vydané (včetně reedice) v posledních třech letech, citované v časopisech 

s impakt faktorem alespoň 2. 

- Kontrolované randomizované prospektivní studie publikované v časopisech s impakt 

faktorem alespoň 2. 

- Závěry konsenzuálních skupin a konferencí minimálně regionálního (tj. evropského) 

rozsahu. 

- Učebnice a monografie vydané (včetně reedice) v posledních třech letech. 

[Zdroj: Informační zdroje sloužící jako podklad k tvorběstandardů léčebné péče 

(2008: 1)] 
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Dle Hodnocení a používání standardů (2004) by měl standard především obsahovat 

detailní popis klinických otázek, kterými se daný materiál zabývá. Doporučení musí dále 

obsahovat popis cílové skupiny, pro kterou je určeno. Jedná se například o věkový interval, 

klinický popis stavu, pohlaví či výskyt přidruženého onemocnění.  

Pochopitelně výběr správných kritérií při tvorbě standardů hraje důležitou úlohu. Měla 

by být osvětlena zcela precizně, aby bylo naprosto evidentní, z jakých postulátů se při tvorbě 

vycházelo. V předkládaném dokumentu by mělo být též jasně uvedeno, jak jsou 

formulovány konečné závěry. Samozřejmě by mělo dojít i k popisu „třecích ploch“, kde 

nebylo možné najít shodu. Vytvořený dokument by měl zmiňovat také prospěch, vedlejší 

účinky nebo dokonce možná nebezpečí představovaného materiálu. Pro představu, 

doporučení orientující se na terapii rakoviny děložního čípku by mělo zmiňovat rozbor 

očekávaných výsledků využitých způsobů léčby. Za tím účelem je důležité zveřejnit údaje, 

jež se týkají přežití choroby, kvality následného života, vedlejších účinků léčby a jejich 

možnému předejití. Ani srovnání různých druhů terapie by nemělo zůstat opomenuto, 

poněvadž je tak dokumentováno, že se o problematice debatovalo a hledalo se její řešení. 

Dokument by měl také projít oponentským řízením, ve kterém dojde k jeho zhodnocení. Ke 

správnému vyhodnocení oponentury dojde za předpokladu, že dojde k oslovení výhradně 

externích specialistů, kteří se žádným způsobem nemohli podílet na tvorbě daného 

materiálu. Přínosem může být i vlastní vyjádření pacientů, kteří by svými komentáři mohli 

přispět ke zkvalitnění celého výstupu pohledem z opačné perspektivy. Pokud se na tvorbě 

pacienti skutečně podíleli, je třeba to uvést. 

Není pochyb, že přehlednost, forma, ale třeba i grafické zpracování dokumentu jsou 

další ze stěžejních záležitostí, kterým je třeba věnovat značnou pozornost. Je tedy třeba, aby 

dané doporučení bylo jasné, nezavádějící a rozhodné. Přestože je možné, aby se vyskytovalo 

více možných názorů a způsobů, je důležité, aby konkrétní doporučení bylo jednoznačné. 

Existující varianty je však pro úplnost zapotřebí zmínit také, avšak rozpoznatelnost 

klíčového doporučení musí zůstat naprosto zřejmou. V přehledné formě jsou tak popsány 

konkrétní postupy, jejichž souslednost a použití jsou precizně definovány pro odpovídající 

pacienty, a to na základě nejkvalitnějších možných informací. Ne v každé situaci je však 

možné dodržet absolutní jednoznačnost a přehlednost, a tudíž se tam můžou vyskytovat 

různé stupně nejistoty. Proto je více než vhodné v dokumentu zmínit konkrétní stupeň 

nejistoty, který v dané situaci vyvstal a které možnosti připadají v úvahu. Mělo by tedy být 
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vždy zřejmé, v jakých podmínkách lze standard běžně používat, Hodnocení a používání 

standardů (2004). 

3.1.4. Typy ošetřovatelských standardů 

Ministerstvo zdravotnictví v ČR zatím nevydalo standardy ošetřovateské péče ke 

konkrétním ošetřovatelským úkonům a postupům s platností pro celou Českou republiku. 

Existují pouze závazné předspisy vydávané formou zákonů, vyhlášek nebo doporučených 

metodických pokynů. Zdravotnické instituce musí tudýž tyto dokumenty vytvářet 

samostaně.  

Dle internetových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR, Standardy ošetřovatelské 

péče,  lze standardy ošetřovatelské péče rozdělit dle jejich zaměření do tří základních 

obecných  skupin. 

1. Stukturální standardy – jsou většinou koncipovány jako směrnice. Vymezují 

nástroje a metody vhodné pro vedení zaměstnanců, poskytování zdrojů, 

přístrojovou vybavenost atd. Strukturální standardy definují požadavky na 

vzdělání  a odbornou kvalifikaci personálu, včetně celoživotního vzdělávání. Dále 

stanovují minimální počet zdravtonického personálu, který se podílí na 

poskytování zdravotní péče. 

2. Standardy zaměřené na proces – strukturovaně popisují jednolivé úkony, postupy 

a činnosti v ošetřovatelské v praxi. Postupy jsou „definovány zejména z důvodu 

zajištění jednotné péče a bezpečného postupu pro pacienta i zdravotnického 

pracovníka. Většina poskytovatelů zdravoní péče si vlastní standardy vytvořila a 

vytváří samostatně“, Standardy ošetřovatelské péče. Procesuální standard by měl 

obsahovat výčet kritérií, které je nutné splnit k dosažení daného cíle standardu. 

Kritária by měla být zaměřena na strukturu, proces a výsledky. Blíže bude o tomto 

tématu pojednáno v praktické části práce. 

3. Standardy zaměřené na výsledek – tyto standary předepisují „medoty a nástroje 

pro monitorování, měření, analýzy a hodnocení výsledků jako např. struktura 

kvalifikace ošetřovatelského personálu, spokojenosts pacienů, spokojenost 

personálu nebo výskyt nežádoucích události“, Standardy ošetřovatelské péče, MZ 

ČR.  
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Další možné dělení standardů plyne z podstaty, jakou organizací jsou vytvářeny. 

V tomto ohledu můžeme standardy rozdělit na centrální a lokální. Centrální standardy 

vydává z pravidla Ministerstvo zdravotnictví jako zákonné a podzákonné normy, může také 

vydávat rámcové standardy, jako doporučené podklady pro tvorbu lokálních standardů. 

Centrální standardy mají za cíl určit základní strukturální a procestí kritéria. Lokální 

standardy jsou zpravidla zpracovávány konkrétním zdravotnickým zažízením, popřípadě 

pro potřeby konkrétního pracoviště či oddělení. Je třeba dbát na to, aby nebyly v rozporu 

z centrálními standardy. Na vytváření by se měly podílet sestry a každý pracovník daného 

oddělení by se měl v rámci podpisu pracovní smlouvy zavázat i k dodržování plnění 

předepsaných standardů organizace. 

4.1. Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení 

Ve zdravotnických zařízeních se samozřejmě čas od času přihodí nějaké nečekané 

události, které svou mimořádností dokážou zaskočit jak zdravotnický personál, tak pacienta. 

Mám na mysli zejména pochybení během výkonu péče o pacienta. Nejzávažnější skutečností 

je poškození zdraví pacienta, ovšem mezi mimořádné negativní události můžeme zařadit i 

obejití validních standardů či poškození majetku. Z výše zmíněných skutečností plyne, že 

pokud chceme nečekaným událostem předcházet, je třeba  je vyhledávat a aktivně 

pojmenovávat. Management rizik dle Škrli a Škrlové (2008: 12) má za cíl „ snížit možnost 

výskytu nežádoucích situací, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit zdraví pacienta 

či zaměstnance, majetek zdravotnického zařízení nebo jeho pověst. Cílem je také prevence 

finančních ztrát, především těch, které jsou spojeny s nekvalitou, popřípadě s rizikem 

nákladných a vleklých sporů.“ Řízení kvality je úzce propojeno s řízením rizik. U obou 

případů se k hodnocení jejich jakosti používají audity a standardy. Škrla a Škrlová (2008: 

20) ve své publikaci píší, že pomocí auditů je sledováno naplnění požadavků standardů 

v praxi, zatímco standardy se zabývají tím, jak naplňovatkvalitu a bezpečnost. 

Zodpovědný manager rizik by měl znát všechna nemocniční oddělení a být obeznámen 

s možnými riziky. Každý z účastníků nemocničního zájezdu je vystaven různým druhům 

nebezpečí.  Pro ilustraci uvádím níže některá rizika dle Škrli a Škrlové (2008: 41), která musí 

mít manažer rizik pod kontrolou: 

- Vztah lékař/ošetřovatelský personál – pacient (dostatečné vysvětlení, důvěra, 

dostatek času, používání vhodných termínů). 
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- Chyby ve zdravotnické dokumentaci a nečitelnost zápisů. 

- Medikační pochybení. 

- Nedostatečné sledování nebo podceňování nozokomiálních infekcí. 

- Vědomé zakrývání pochybení na oddělení (poté nelze provádět nápravu). 

- Lékaři upřednostňují své vlastní preferované způsoby léčby. 

- Nezdravá organizační kultura na oddělení. 

- Nedbalosti. 

Většinový počet zaměstnanců v nemocnicích tvoří ošetřovatelský personál. Dá se 

předpokládat, že úroveň vzdělání a léta praxe jsou podstatným faktorem podmiňujícím 

kvalitu poskytované péče. Je tedy další úlohou managerů řízení rizik a managerů řízení 

kvality ošetřovatelské péče, mezi něž patří i sestry managerky, aby zajistili dostatečné a 

kontinuální vzdělávání personálu. Dle výsledků studie o pochybeních v ošetřovatelské péči, 

které uvádějí autoři Škrla a Škrlová (2008: 46), patří mezi nejzávažnější pochybení 

medikační omyly, které tvoří více než 19% všech pochybení sester. Z mnoha možných 

pochybení, kterých se může sestra dopustit dle Škli a Škrlové (2008: 46), jsem vybrala jen 

některá, vztahující se blíže k problematice podávání medikace: 

- Provádění procedur bez dostatečné znalosti. 

- Pracovní přetížení, nedostatek personálu. 

- Neefektivní komunikace. 

- Nedostatek morální odpovědnosti. 

- Nesprávné rozhodování – chybná identifikace, chybná ošetřovatelské 

anamnéza. 

- Medikační chyby – o těch bude později v práci pojednáno podrobně. 

- Chyby v ordinacích lékařů. 
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- Chyby v ošetřovatelské dokumentaci – záznamy o podání léků zapsány ještě 

před podáním, chybějící zápisy, nečitelnost – dále viz níže. 

Data zveřejněná v New England Journal of Medicine (2002) přinášejí zprávy, že 

„v USA je dle hlášených omylů způsobeno 96 úmrtí za den“.  Tyto počty nelze považovat 

za zcela validní, jelikož se dá předpokládat, že některá pochybení jsou zatajována a nebývají 

hlášena. Pracovníci, kteří pochybí, mají většinou strach z potrestání či z možného soudního 

postihu. O’Neil, A.C. (1993: 370-376) píše, že  ve vyspělých zemích je identifikováno pouze 

5-30% všech mimořádných události. Úkolem manažera rizik by tedy mělo být i vytvoření 

vhodné organizační kultury, kde se ošetřovatelský personál nebude obávat omyl nahlásit. 

Manažer musí uvážit, jakou nejvhodnější metodu zvolit, zda použije standardizovaný 

protokol hlášení nebo bude personál podporovat v tom, hlásit omyly anonymně atd. Mezi 

nejčetnější překážky hlášení mimořádných událostí patří nedůvěra k systému hlášení, 

nejasné definice a klasifikace, strach z  postihu, nedůvěra v management, tolerance rizik 

jako součást práce zdravotníků a praktické důvody (ztráta času). 

4.2. Efektivní nástroje k řešení problematiky pochybení 

V České republice není nikterak standardizována klasifikace mimořádných událostí. 

Záleží na jednotlivých zdravotnických organizacích, zda si vytvoří svůj vlastní systém nebo 

se nechají inspirovat možnostmi, které nabízí např. SAK, JCI nebo JCAHO. Z důvodu, že 

není doposud zaveden jednotný proces klasifikace, je velmi těžké zpracovávat či sdílet data 

a zkušenosti a není dost dobře možné je kvalitně statisticky zpracovat. V každém zařízení, 

kde chtějí zodpovědně přistupovat k problematice vyhledávání a hlášení nežádoucích 

událostí, by tedy měla existovat pozice manažera rizik (troufám si tvrdit, že tuto funkci 

zastává ve většině nemocnic manažer kvality) a také by měla být ustanovena „šetřící 

komise“, která v případě výskytu mimořádné události koordinuje celý proces šetření. 

Důležitým nástrojem je „Kniha mimořádných události“, která by měla obsahovat všechna 

hlášení, zápisy o šetřeních, přehledy mimořádných události, o kontrolách a učiněných 

preventivních opatřeních, píší Škrla, Škrlová (2008: 46-52). 

V českém zdravotnicví se příliš nevyužívají metody a nástroje k řešení a prevenci rizik. 

Je úlohou budoucích manažerů zdravotnických zařízení, aby se ku prospěchu své organizace 

pokusili některé nástroje k řešení problematiky pochybení implementovat do procesu řízení 

kvality. Níže uvádím alespoň některé ze základních metod. 
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4.2.1. Root Cause Analysis - Analýza kořenových příčin pochybení 

RCA (Root Cause Analysis) – Analýza kořenových příčin pochybení – jedná se o 

postup, který se využívá v případech, když již došlo k mimořádné události nebo když dané 

pracoviště dost jasně problém tuší. Metoda je často používána i v jiných odvětvích než ve 

zdravotnictví, a to například při rozsáhlejších nehodách v továrnách, kdy není jasné, kdo 

nebo co nehodu způsobilo a je třeba zpětného došetření. Jak již napovídá anglický název, 

hlavní snahou je dobrat se k počátku (kořeni) problému a neustále hledat příčiny vzniklé 

situace, Škrla a Škrlová (2008). 

RCA je analytický nástroj, pomocí kterého je možné identifikovat, co se stalo a jak se 

to stalo, a především proč se to stalo. Úspěšně řešitelné jsou pouze ty případy, kdy situace 

umožňuje získat odpověď na otázku proč, pak je možné navrhnout preventivní opatření, 

která by měla předcházet podobným událostem v budoucnu. „Identifikace kořenových příčin 

je proto základním předpokladem prevence opakování nežádoucích událostí“, je uvedeno v  

Radiologické události v systému jakosti pracoviště (2008). 

Je třeba uvažovat nad tím, že kořenové příčiny jsou takové, které lze kontrolovat a 

ovlivňovat. „Analytici, kteří používají metodu RCA, by se měli vyvarovat obecným 

závěrům kořenových příčin jako např. selhání přístroje nebo externí faktory.“ Radiologické 

události v systému jakosti pracoviště (2008). Detekce takto nespecifické kořenové příčiny 

neumožňuje managementu provést jakékoliv preventivní opatření. Je třeba získat přesné 

odpovědi na otázku proč a eliminovat příčiny, které nelze ovlivnit ani kontrolovat, jako např. 

“špatné počasí“, „špatná nálada“ atd. Radiologické události v systému jakosti pracoviště 

(2008) 

Kořenové příčiny jsou takové, pro které je možné efektivně vytvořit doporučení pro 

jejich prevenci. Preventivní opatření, která z vyšetřování vyplynou, musí přesně odpovídat 

kořenové příčině. V případě, když management uzavře záležitost doporučením, „že je nutné 

dodržovat psaný protokol a procesy“, pak pravděpodobně nebyla nalezena kořenová příčina 

události a bude nutné provést další analýzu. Postup při analýze kořenových příčin je dle 

účelové publikace Radiologické události v systému jakosti pracoviště (2008) následující: 

- Nejprve je nutné provést sběr dat. Bez maximálního množství informací a pochopení 

události není možné identifikovat kořenovou příčinu události. Převážná většina času 



 

 

 

42 

 

 

vyšetřovatelů je spojena právě se sběrem dat, tzn. veškeré dostupné dokumentace, 

zápisů z pohovorů, naměřených dat atd. 

- Je třeba vytvořit diagram faktorů a přispívajících faktorů vedoucích k nežádoucí 

události. Jde o jednoduchý sekvenční diagram, který popisuje průběh uskutečněného 

procesu od počátku až po objevení se události (základem je procesní strom).Obvykle 

tento diagram začíná kostrou, která se v průběhu vyšetřování stále rozrůstá podle 

získaných doplňujících se informací. Sběr dat trvá tak dlouho, dokud management 

není spokojen s důkladností vyšetřování a s daty, která se objevila v diagramu. 

Shrnutí a náčrt těchto faktorů poskytne vyšetřovatelům základní strukturu pro 

organizaci a roztřídění získaných informací během vyšetřování. 

- Poté se v tomto diagramu doplní k jednotlivým faktorům příčiny (důvody, proč došlo 

k chybě).  

- Výsledkem je mapa kořenových příčin. Příčiny se vyhodnotí a určí se ty, které jsou 

kořenové. Z toho mimo jiné vyplyne, jaké jsou faktory vedoucí k události (vážou se 

k nim kořenové příčiny) a co jen přispívající faktory. 

- Jako konečný výsledek procesu je vytvořena tabulka kořenových příčin, kde  je vždy 

napsána kořenová příčina, popis faktoru, návaznost na ostatní faktory a preventivní 

doporučení. 

„Identifikace kořenových příčin může plně odhalit, proč se daná událost stala. 

Přispívající faktory jsou faktory (lidské chyby, selhání přístrojů), které přispívají k události 

a které kdyby se eliminovaly, tak by snížily nebo dokonce zabránily vzniku události. V 

tradičních analýzách je většinou přisuzována maximální pozornost nejzřetelnějšímu faktoru. 

Avšak jen výjimečně je za událost zodpovědný jen jeden faktor. Obvykle je to souhra 

několika přispívajících faktorů. Pokud je pozornost soustředěna jen na jeden faktor, pak ani 

doporučení pro prevenci není zcela úplné, protože opomíjí ostatní přispívající faktory, které 

je nutné též zohlednit.“ Radiologické události v systému jakosti pracoviště (2008) 
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4.2.2. Failure Model Effect Analysis - Analýza možností, vzniku a následků 

selhání 

FMEA (Failure Model Effect Analysis) – analýza možností, vzniku a následků selhání. 

Jedná o systematickou metodu, jejíž učelem je odhalit proč by dané procesy mohly selhat, a 

jak tyto procesy případně lépe zabezpečit, aby k takové události vůbec nedošlo. FMEA je 

ve zdravotnictví využívána jako prevence pochybení v péči o pacienta. Účelem FMEA je 

rozebrání veškerých komponent daného systému, pomocí nichž by mělo být umožněno 

odhalit případná selhání. Dle Škrli a Škrlové (2008: 137) je FMEA „nejvhodnějším 

nástrojem pro analýzu a nápravu procesů spojených s léčebnou nebo ošetřovatelskou péčí“. 

K úspěšnému vyhodnocení procesu lze dojít, pokud jsme schopni stanovit konkrétní 

okolnosti při kterých může docházet k selhání,  umíme určit jejich závažnosti a stanovit 

postupy, jak případnému selhání zabránit. Škrla a Škrlová (2008: 138) popisují v rámci 

FMEA procesu následující postup: 

- Nejprve je třeba sestavit multidisciplinární tým – členové týmů by měli znát 

danou problematiku z osobních zkušeností, měli by být aktivními prvky 

procesu, který je třeba zlepšovat. 

- Důležitým prvkem v rámci provádění analýzy možností, vzniku a následků 

je jasné zvolení procesu, který chce tým prověřovat (např. problematiku 

předcházení pádů pacientů). Autoři doporučí volit takový proces, který 

předpokládá vysoký potenciál selhání buď zdravotního personálu nebo 

technického vybavení s vysokým rizikem následků pro pacienty. 

- Je potřeba shromáždit veškeré možné informace o procesu. Čím více zdrojů, 

tím lépe. 

- Pokud jsou splněny všechny výše uvedené body, lze přistoupit k provedení 

analýzy potenciálních rizik. 

K bližšímu vysvětlení FMEA procesu v praxi nyní popíšu osobní zkušenost. V rámci 

procesu příprav nemocnice na reakreditaci jsem měla možnost být členem 

multidisciplinárního týmu, který řešil problematiku jak předcházet možným pochybením při 

podávání léčiv pacientům během hospitalizace.Multidisciplinární tým byl složen 

z odborníků různých profesí, celkem čítal asi 10 členů. Ne vždy se mohli účastnit všichni 
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vzhledem k individuální vytíženosti jednotlivých zaměstnanců. Členem FMEA týmu byl 

farmaceut, manažer kvality a jeho spolupracovník, vrchní sestry, staniční sestry a sestry. 

Vedoucí i řadoví pracovníci byli záměrně vybírání z rozdílných oddělení, aby bylo možno 

pojmout problematiku z různých úhlů pohledu a všichni měli osobní zkušenosti s procesem 

skladování, výdeje či podáváním léčiv. Účast byla dobrovolná. Bylo předpokládáno, že 

ikdyž se jedná o pracoviště pod jednou střechou té samé nemocnice, každé oddělení má 

lehce jiné zvyky a zkušenosti.  

Cílem FMEA analýzy bylo identifikovat pokud možno co nejvíce možných vad, které 

se mohou objevit při přípravě a podání léku. Poté jsme společně hodnotili možné následky 

vad. Ve výsledku vypadala analýza jako jednoduchá tabulka, do které zapisovatel 

zaznamenávat nápady členů během brainstormingu. Pro ilustraci zmíním několik možných 

vad, které tým identifikoval: záměna pacienta, záměna léku, špatná gramáž, chybný předpis 

léku, podání proexpirovaného léku, chybná cesta podání, nedostatečná edukace pacienta, 

nedůsledná kontrola užití, nedostatek tekutin, nevhodná forma léku (např. špatně rozdrceno), 

technická závada při aplikaci, nedostatečné vybavení, nečitelnost rukopisu. Poté bylo 

potřeba u každé možné vady stanovit její následky a možné příčiny (mechanismy) vzniku 

dané vady. K jednotlivým položkám byla přiřazena riziková čísla. Rizikové číslo 

vyjadřovalo prioritu, s jakou se bylo nutné danému problému věnovat. Poté, co byla 

vytvořena základní tabulka vad, následků, možných příčin a jejich četnost výskytu, 

diskutoval tým současnou situaci dané problematiky, hovořilo se o tom, jak jsou nastaveny 

dosavadní procesy a prevence. Výsledkem FMEA analýzy bylo vymyslet doporučení a 

stanovit  odpovědné osoby, které budou navržená opatření realizovat. 

FTA (Fault Tree Analysis) – analýza stromu poruch. Narozdíl od RCA se nesnaží 

nalézt pouze hlavní příčinu problému, ale vyhledává všechny. Ve zdravotnictví je tato 

metoda využívána minimálně, proto není nezbytné se jí dále věnovat. 

5.1. Problematika možného poškození pacienta 

WHO prostřednictvím Patient Safety Solution Preambule z roku 2007 varuje, že 

zdravotní péče je znevýhodňovaná celou řadou bezpečnostních problémů a je jedno, na jaké 

části planety se nacházíte. Klasická zásada lékařství „především neškodit“ nebývá 

zdravotnickým personálem porušovaná záměrně, přesto ale široké spektrum rizik a 

pochybení ohrožuje zdraví a v některých případech i život pacienta. 
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Je tedy nezbytným faktem zaměřit se na prevenci, a tím se zasloužit o co 

nejdůkladnější potření všech nedůsledností, pochybení, přestupků a chyb z nepozornosti. 

Důležité tedy je zaměření se na zvyšování bezpečnosti práce ve všech typech zdravotnických 

zařízení. Bezpečnost péče je ovlivňována mnoha faktory, kam lze řadit početní stav 

zdravotnického personálu, kvalitu spolupráce v ošetřovatelském teamu, s čímž samozřejmě 

souvisí i účinnost a kvalita výměny informací mezi personálem i personálem a pacientem, 

přehledností a pořádek na pracovištia mnoho dalších.  

Ve zdravotnických zařízeních ohrožují zdraví pacientů mnohá rizika. Mezi 

nejvýznamnější patří různá pochybení v medikaci, záměny léků způsobené několika 

rozdílnými důvody, nevhodné skladování léků, špatná hygiena apod. 

Výše nastíněná rizika pochopitelně vyvolala mnoho odborných debat. Jejich vyústění 

se objevilo v systémovém řešení WHO, která v roce 2005 uvedla v život World Alliance for 

Patient Safety. Tato organizace WHO dostala za úkol šířit informace o možnostech 

předcházení výše zmíněných pochybení během pacientovi léčby. Jedním z hlavních výstupů 

práce této iniciativy jsou tzv. Patient Safety Solutions, které lze považovat za systémové 

preventivní kroky, jež mají snižovat nebezpečí poškození pacienta během léčebného procesu 

ve zdravotnickém zařízení. Pro demonstraci lze uvést výstup z roku 2007, který upozorňuje 

na a) podobně vypadající/znějící názvy léků2, b) identifikaci pacienta, c) provádění 

správných léčebných úkonů na správné straně těla, d) komunikaci při předávání pacienta, e) 

bezpečné skladování koncentrovaných roztoků elektrolytů, f) zajištění správnosti medikace 

během překladů pacienta, g) vyhnutí se špatnému napojení katétrů a hadiček, h) jednorázové 

použití injekcí a ch) hygienu rukou k prevenci nozokomiálních nákaz. 

WHO není jedinou organizací, která se problematikou bezpečnosti do podrobna 

zabývá. Z dalších lze zmínit JCI, která taktéž sleduje, hodnotí a navrhuje bezpečnostní 

opatření, která mají za cíl snížit možná pochybení při péči o pacienta. V ucelené publikaci 

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008: 49-55) jsou taktéž zmíněny 

mezinárodní bezpečnostní cíle (International Patient Safety Goals), které se zabívají 

prevencí nebezpečí poškození pacienta ve specifických oblastech. „Cíle popisují 

problematické oblasti v procesu poskytování zdravotní péče a uvádějí návrhy řešení těchto 

                                                 
2Jedná se o takzvané Look-Alike/Sound-Alike Medication Names tedy LASA léky, jež vyžadují zvláštní péči 

a pozornost při vydávání, poněvadž se jedná o preparáty, které se svým designem či názvem podobají úplně 

jinému balení léků. 
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problémů, vycházející z jednotných odborných stanovisek.“ Pro přehlednost uvádím seznam 

všechbezpečnostních cílů: 1) správná identifikace pacienta, 2) efektivní komunikace, 3) 

zvýšení bezpečí u rizikových léků, 4) prevence záměny pacienta, výkonu a lokalizace 

provedení, 5) nemocnice zavede postupy ke snížení rizika nozokomiálních infekcí, 6) 

nemocnice zavede postup vedoucí ke snížení rizika poškození pacientů v důsledku pádu. Ve 

své práci se budu dále zabývat cíly 1-3, které se týkají bezpečnosti pacienta při podávání 

léčiv. 

 V následující části práce budou vysvětleny některé pojmy, které se týkají podávání 

medikace a popsány rizikové situace, při kterých může docházet k záměně jak pacienta tak 

léčiv. Kromě pouhého popisu faktů se pokusím nastínit přístupy a doporučení výše 

zmíněných organizací (WHO, JCI) k této problematice. K docílení přehlednosti si vypůjčím 

strukturu bezpečnostních cílů od JCI (1-3). 

5.1.1. Význam správné identifikace pacienta 

Nesprávná identifikace pacienta je často počátkem široké škály pochybení, která 

mohou být i velice závažná. Z těch nejběžnějších jmenujme například podávání léčiv či 

krevní transfuze nesprávné osobě stejně jako výkon chirurgického zákroku na nesprávném 

pacientovi. Identifikaci může znesnadnit samotný nespolupracující pacient, ať už je to 

způsobeno demencí, zmateností, řečovými problémy a deficitem ve vyjadřování, 

pokročilým věkem nebo nějakým jiným důvodem. 

Jako nejlepší nástroj k identifikaci pacientů se jeví identifikační náramky, které mohou 

práci značně usnadnit. Je však třeba dodržovat několik zásad, a to hlavně neustálé ověřování 

náramků a dat, která, z nichž lze získat. Manipulaci s náramky může ulehčit i jejich 

rozlišování, které může být buď na základě barevné odlišnosti nebo za pomocí skenerů 

(snímačů) a čárových kódů. Ovšem i zde je na místě podotknout, že ani identifikace pacientů 

pomocí náramků není vše řešící, jelikož i zde tkvějí rizika, jako je úmyslné zbavení se 

náramku, jeho výměna nebo riziko mylné identifikace barvy náramku. Kontinuálními a 

precizními kontrolami by však mělo být i těmto rizikům předejito, a proto se identifikační 

náramky jeví jako velice účinný nástroj, zejména ve spojitosti s ostatními metodami, 

napomáhající k prevenci pochybení. 
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Dle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice (2008), bezpečností cíl 1,  

je třeba vypracovat vnitřní předpisy a postupy tak, aby bylo možné pacienta identifikovat 

pomocí alespoň dvou způsobů, např. přidělení identifikačního čísla, pacientovo jméno, 

datum narození, čárový kód na identifikačním náramku. Identifikace pacienta by měla 

proběhnout vždy před každým podáním léčivého přípravku, krve nebo transfuzního 

přípravku, také vždy před odebíráním krve či jiných vzorků a před terapeutickými a 

diagnostickými výkony. Aktuálnější vydání JCI National Patient Safety Goals Effective 

January 1, 2014 (2013) uvádí podrobnější doporučení jako např. používání identifikačních 

štítků pro označení zkumavek nebo různých nádob, do kterých byl odebrán biologický 

materiál. Zkumavky by měly být označeny identifikačními údaji ihned po odebrání vzorku 

za přítomnosti pacienta. Dále jsou zde uvedeny doporučení týkající se odstranění 

transfuzních chyb souvisejících s chybným určením totožnosti pacienta. V případě podávání 

transfuze, doporučují National Patient Safety Goals Effective January 1, 2014 (2013) 

správně přiřadit krev nebo krevní složky k odpovídající objednávce; správně přiřadit 

pacienta k odpovídající transfuzi krve či krevních složek; zajistit identifikaci a ověření 

pacienta buď dvěma pracovníky nebo pacienta identifikovat jedním pracovníkem s pomocí 

technologie automatické identifikace, jako jsou například čárové kódy. Při podání i následné 

kontrole by měla všechna fakta být potvrzena dvěma pracovníky, kteří mají odpovídající 

vzdělání. V rámci celého zdravotnického zařízení je třeba pomocí konkrétních vnitřních 

předpisů dané organize rozlišit jednotlivé identifikační postupy na různých typech pracovišť. 

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008) 

WHO Patient identification (2007) uvádí ve svém článku studii z let mezi listopadem 

2003 a červencem 2005 (United Kingdom National Patient Safety Agency - Národní 

agentura Spojeného království pro bezpečnosti pacientů). V tomto období bylo nahlášeno 

236 incidentů souvisejících s chybějícími náramky nebo nesprávnou informací uvedenou na 

náramku. 

Patient identification (2007) navrhuje následující postupy. K tomu, aby bylo možné 

předejít pochybení při identifikaci pacienta, je třeba zajistit implementaci následujících 

systémů do zdravotnického zařízení: a) kladení důrazu na primární zodpovědnost všech 

zdravotníků za správné a důkladné ověření totožnosti pacienta ještě předtim, než je mu 

poskytnuta jakákoliv procedura, b) podpořit identifikaci alespoň dvou identifikátorů (např. 

jména a data narození) k ověření správné totožnosti pacienta, jak při přijetí, tak při překladu 
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a před poskytnutím odborné péče, c) sjednotit identifikační metodu v různých 

spolupracujících zařízeních, např. použití bílých identifikačních náramků, které jsou 

standardně označeny a popsány (jméno a datum narození pacienta) nebo použít biometrické 

technologie, d) poskytnout zaměstnancům jasné a přehledné protokoly, jak je třeba 

postupovat v případě, pokud není možno pacienta identifikovat (pacient v komatu nebo 

zmatený pacient), e) zdravotničtí pracovníci by měli povzbuzovat pacienta při všech fázích 

procesu poskytování péče, f) podpora označování obalů pro odběr krve a další vzorky za 

přítomnosti pacienta, g) zajistit přesné postupy a protokoly, aby nedošlo k záměně vzorku 

během pre-analytické, analytické a post-analytické fáze hodnocení, h) vytvořit jednotný 

systém dotazování laboratoře v případě, že výsledky neodpovídají pacientovo anamnéze, i) 

zajistit pravidelnou kontrolu dat vkládaných do počítače. 

V rámci toho, aby bylo možné dosažení implementace výše zmíněných 

systémů/postupů je třeba do procesu zahrnout kontinuální vzdělávání a pravidelná školení 

zdravotnických pacientů o postupech při kontrole a ověřování pacientovo identity. Neméně 

důležitým úkolem je také dostatečná edukace pacienta, kdy je vysvětlena důležitost správné 

identiface a navozena atmosféra pro prozitivní spolupráci. 

5.1.2. Efektivní komunikace mezi zdravotníky 

Dle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice (2008: 51) lze efektivní 

komunikaci charakterizovat jako takovou, která je „včasná, přesná, úplná, jednoznačná a 

srozumitelná – snižuje výskyt pochybení při poskytování zdravotní péče a vede ke zvýšení 

bezpečí pacientů. Komunikace může probíhat elektronicky, písemně či ústně. Nejrizikovější 

formy komunikace jsou verbální ordinace a ordinace po telefonu“. V rámci Mezinárodních 

bezpečnostních cílů navrhuje JCI  zavedení pevného postupu, který specifikuje, jak mají 

probíhat ústní a telefonické ordinace. „Tento postup zahrnuje povinnost zápisu úplné 

ordinacenebo výsledků vyšetření osobou, která je přijímá, povinnost zopakovat přijatou 

ordinaci či výsledky vyšetření osobou, která je příjímá a potvrzení, že přijatá a zopakovaná 

informace je správná“ Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008: 51). Postup 

taktéž vymezuje situace, kdy není možné přijaté informace opakovat (kritické situace). 

Mezi velmi rizikové procesy patří např. telefonické hlášení laboratorních výsledků 

provedených v urgentních situacích. Jedná se o kritické výsledky testů a diagnostických 

postupů, které se výrazně vymykají normálnímu rozsahu amohou indikovat životohrožující 
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situaci. National Patient Safety Goals Effective January 1, 2014 (2013) dále specifikuje 

podmínku včasného nahlášení kritických výsledky testů a diagnostických postupů. Cílem 

doporučení je poskytnout odpovědným licencovaným zdravotníkům (pečovatelům) tyto 

výsledky v takovém časovém horizontu, aby mohl být pacient okamžitě léčen. K tomu je 

zapotřebí vypracovat písemné postupy pro řízení kritických výsledků testů a diagnostických 

procedur, které se zaměřují na stanovení definic a vymezení kritických výsledků testů. Dále 

je třeba identifikovat osoby, kterým jsou tyto kritické výsledky testů a diagnostických 

postupů sdělovány a určit přijatelnou dobu mezi dostupností a hlášením kritických výsledků 

testů a diagnostických postupů. 

V případech, kdy se pacient z nemoci či zranění léčí u více lékařů, na vícero odděleních 

nebo ve více zdravotnických zařízeních se objevují nová rizika, jež mohou být způsobena 

nedokonalou komunikací mezi jednotlivými odděleními a personálem. Informace, které si 

mezi sebou předávají pracovníci, mohou být neúplné, zkreslené a ne vždy ty nejpodstatnější. 

Je též nutné vzít v úvahu, že na většině oddělení se během jednoho dne vystřídají i tři 

pracovní směny. Problémy při předávání směn jsou z části způsobeny tím, že zdravotniční 

pracovníci nejsou řádně vyškoleni v oblasti komunikačních dovedností a nastavení systému 

zdravotnictví je spíše soustředěno na individuální výkony a samostatnost. Další možnou 

překážkou v efektivní komunikaci je fakt, že pacient a jeho rodina nejsou řádně zapojování 

do poskytování péče. Communication During Patient Hand-Overs (2007) 

WHO ve výše zmíněném dokumentu navrhuje možnosti, jak zlepšit komunikační 

proces při předávání pacienta. Jako příklad uvádí situace z jiných vysoce rizikových odvětví 

(letectví, jaderná energetika). Základní podmínkou efektivnosti při sdělování rozhodujících 

informací je nutnost  stanovení společného jazyka. K tomutu účelu využívají některá 

riziková odvětví techniku SBAR (Situation, Backround, Assesment and Recommendation – 

Situace, Pozadí, Zhodnocení a Doporučení). Pomocí této techniky je vytvořena pomyslná 

komunikační struktura situace a informace jsou předány stručně a výstižně. SBAR stírá 

rozdíly mezi různými způsoby komunikace.  

Ošetřovatelský personál je např. zvyklý předávat směnu rozsáhnou formou, zatímco 

lékaři většinou komunikují pouze stručná fakta v bodech. Další efektivní pomůckou při 

komunikaci je technika Read-back (zpětné přečtení), kdy si předávající předem napíše 

poznámky, které chce sdělit a poté je nahlas přečte přebírajícímu kolegovi, aby odsouhlasil, 
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že všemu dobře rozuměl. Stějně tak, jako je důležitá efektivní komunikace mezi zdravotními 

pracovníky, nesmí být na úkor administrativy a odbornosti opomenuta důsledná komunikace 

s pacientem a jeho rodinou. WHO Communication During Patient Hand-Overs (2007) uvádí 

fakta, týkající se základní „zdravotní gramotnosti“ pacientů ve Spojených státech 

amerických. Zhruba 50% pacientů má velmi nízkou „zdravotní gramotnost“. Abychom 

předešli komplikacím, např.  po propuštění pacienta do domácí péče, kdy je třeba, aby dobře 

porozuměl instrukcím, je možné využít techniku Teach-back (zpětné zopakování). Pacient 

je požádán, aby zopakoval informace, které mu byly předány a dle toho zdravotník rozpozná 

míru porozumění. 

5.1.3. Riziková medikace 

 Jedná se o velmi rozsáhlou oblast možností pochybení. S vidinou dosažení co 

největšího bezpeční pacienta při poskytování péče proběhlo ve světě již mnoho šetření a 

výzkůmu. Např.Americký senát, který řídí Agenturu pro výzkum ve zdravotnictví a kvalitu 

(Agency for Healthcare Research and Quality),vynakládá každoročně usilív oblasti zlepšení 

bezpečnosti pro pacienta a pochybeních při medikaci. V průběžné zprávě z roku 2003 bylo 

identifikováno osm základních nejčastějších příčin a důvodů, proč dochází k chybám 

v procesu medikace, Medical Errors and Patient Safety Concerns. Důvody, proč dochází 

k pochybení v procesu medikace jsou uvedeny v tabulce: 
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Obr. č. 5Osm nejčastějších příčin vedoucích k pochybení při medikaci. 

1. Komunikační problémy Problém a překážky v komunikaci 

způsobují největší šíři pochybení v procesu 

medikace 

2. Nedostatek informací Není umožněna včasná dostupnost 

potřebných informací (např. z laboratoře, 

lékarny atd.) 

3. Lidský faktor Nedostatek znalostí, neschopnost 

dodržovat postupy či standardy péče, 

chyby v dokumentaci 

4. Problémy související s pacientem Nedostatečné vzdělání pacienta, 

nespolupráce, špatná identifikace pacienta 

5. Přenos informací v rámci 

organizace 

Nedostatečná připravenost a vzdělání 

zdravotnických pracovníků (např. 

neznalost zavedených postupů, jednotek 

atd.) 

6. Vztahy na pracovišti Zahrnuje nedostatečnou kontrolu 

personálu a supervize. 

7. Technické selhání Špatně vybraná zařízení, nedostatečné 

instrukce pro používání zařízení. 

8. Nedostatečně vypracované postupy 

a procedury 

Neexistence postupů pro konkrétní 

činnosti. 
 

Zdroj: www.rn.org/courses/coursematerial-135.pdf 

 

Pro úplně pochopení bude následovat vysvětlení některých pojmů. Medikační chyba 

(medication error) nastává v případě, kdy je pacientovi podána nesprávná substance, ať už 

mu vznikla újma či ne. V oblasti medikamentů se pochybení v poskytování péče jedná o 

několik nejvýznamnějších oblastí: 

- preskripce léku (prescribing errors) – v pochybeních předpisu léků se 

vyskytují jak nesprávné výběry medikamentů, tak špatná volba dávky, síly 

substance, četnost a způsob podání či nevhodné indikace a kontraindikace. 

Špatné vyplnění receptu je taktéž poměrně častým fenoménem. 

- výdej léku (dispensing errors) – mezi chyby ve výdeji léku řadíme situace, 

kdy lékárník předá pacientovi jiný preparát než ten, který měl předepsán 

v receptu. 

- podání léku(administration errors) – o pochybení v podání léků se jedná 

v případech, kdy se medikace z nějakého důvodu neshoduje s tím, co 

http://www.rn.org/courses/coursematerial-135.pdf
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předepsal vyšetřující lékař. Může se jednat o nesprávný lék, způsob a čas 

podání nebo o skutečnost, kdy preparátu již vypršela lhůta spotřeby. 

Mezi medikační pochybení lze zařadit i neočekávané reakce na lék a medikační chyby 

zdravotníků. Pochybení mají velmi složitý a mnohdy težce dohledatelný charakter, jelikož 

jsou multifaktoriální a multidisciplinární. „K chybě může dojít z důvodu nedostatku znalostí, 

nestandartního výkonu, duševního pochybení, ale i díky vadě nebo selhání přístrojů a 

především systému. Pro chyby v podávání léků existuje mnoho klasifikací, z nichž dle mého 

názoru, nejužitečnější vytvořila americká společnosti nemocničních lékárníků (American 

Society of Heatlh-System Pharmacist - ASHP). Společnost zveřejnila ve svém manuálu pro 

prevenci chyb v podávání léků (Guidelines on Preventing Medication Errors in Hospital) 

dvanáct kategorií medikačních chyb a ke každé chybě připojila její definici, Karlecová, 

Marková, Vachková (2012). Pro zajímavost uvádím přehled dvanácti kategorií medikačních 

chyb dle ASHP Guidelines on Preventing Medication Errors in Hospitals (2000): 

- Chyby při předepisování - nesprávná volba léků (na základě indikace, 

kontraindikace, známých alergiích, stávající farmakoterapie a dalších faktorech); 

nesprávná dávka; nesprávný způsob dávkování; nesprávné množství; nesprávná 

cesta podání; nesprávná koncentrace; nevhodná rychlost podávání nebo nesprávný 

návod k použití léčivého přípravku objednaný nebo povolený lékařem (či jiným 

oprávněným předepisujícím); nečitelné předpisy nebo předpisy léků, které vedou k 

chybám, jež se dostanou až k pacientovi. 

- Vynechání dávky léku – vynechání (nepodání) předepsané dávky před další 

následující dávkou. 

- Špatné načasování – podávání léků v předem špatně stanovených časových 

intervalech (tento interval by měl být stanoven každým jednotlivým zdravotnickým 

zařízením). 

- Neoprávněné předepsání léku – medikace podaná, poté co byla předepsána 

neoprávněnou osobou. 

- Nesprávné množství léku – podání dávky léku, který je vyšší či nižší než-li 

předepsaná, či podání dávky navíc. 

- Chyba v dávce – lék podaný v kompletně jiné dávce, než-li bylo předepsáno. 

- Nesprávná příprava léku – nesprávné zacházení s lékem ještě před podáním 

(nenásledování pokynů v návodu). 
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- Nevhodná technika podání léku – nevhodně zvolená technika pro podání léku. 

- Podání prošlého léku – podání léku, kterému již vypršela expirace a jeho fyzikální 

nebo chemické vlastnosti byly narušeny. 

- Nepozornost v průběhu předepisování léku - selhání v oblasti stanovení správné 

diagnózy nebo chybné vyhodnocení laboratorních výsledků. 

- Nesprávné chování pacienta – neochota, neznalost či nemožnost pacieta dodržovat 

požadovaná pravidla  

- Jiné – všechny ostatní, které nebyly výše zmíněny 

 

Pro ilustraci stavu prostředí vybraných zdravotnických zařízení v České republice 

v oblasti pochybení při podávání medikace uvádím data, která byla zmíněna v článku  

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou autorek Karlecová, Marková, Vachková (2012). 

Data byla sebrána v pěti českých nemocnicích (celkem 123 sester respondentek). Z výsledku 

šetření vyplynuly závěry, že mezi tři nejčastější medikační pochybení patří nedodržení 

předepsané doby podání léčiva, úplné opomenutí podání léčiva a podání léčiva nesprávnou 

rychlostí. Záměnu léku z důvodu podobného obalu a záměnu léku z důvodu podobného 

názvu uváděly sestry v menší četnosti než-li předchozí tři, avšak stále v alarmujícím počtu. 

Zkušenost se záměnou léku přiznalo zhruba 30% respondentek. 

 Mezi rizikové léky z hlediska pochybení řadíme léky jako např. koncentrované 

roztoky elektrolytů, antikoagulancia, IV digoxin, chemoterapie, insulin, vzhledově podobná 

léčiva, opiáty nebo narkotika. Některá budou zvlášť zmíněna v samostatných kapitolách. JCI 

Meeting the International Patient Safety Goals (2008) 

5.1.3.1 Obecná doporučení pro zlepšení bezpečnosti používání léků 

V perioperační péči a běhěm jiných procesů péče (např. na oddělení, ambulanci), a to 

jak uvnitř tak i mimo sterilní pole, je třeba důkladně označit léky a roztoky, které nebudou 

bezprostředně po rozbalení podány pacientovy. Léky nebo jiné přípravky v neoznačených 

nádobách jsou neidentifikovatelné. Mnohé chyby, někdy i tragické, vznikají vybalením léků 

z původních obalů a jejich následným nedostatečným označením v případě úschovy pro další 

použití. Tato nebezpečná praxe opomíjí základní principy bezpečného nakládání s léky. Na 

některých pracovištích se bohužel mnohdy jedná o běžnou praxi.  
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Označování všech léků, nádob na léky a dalších přípravků je řešení, které by mělo 

snižovat rizika spojená s podáváním léčiv. To platí i v případě, pokud se v dané chvíli 

zachází pouze s jedním lékem. Lék je třeba řádně označit ihned poté, co je zbaven původního 

obalu a přenášen do dalšího (kontejner, injekční stříkačky, infuzní vak, pumpa). Pokud lék 

připravuje jedna osoba a druhá jej podává, je vždy třeba vizuálně i slovně ověřit věškeré 

předepsané náležitosti. V případě, že je během operace či jakéhokoliv procesu péče nalezen 

neoznačený lék, je doporučeno ihned jej odstranit.  Na označovacím štítku by měly být 

uvedeny následující údaje: název léku, síla (gramáž), množství, objem a pokyny k ředění, 

datum expirace (štítek by v nejlepším případě měl být v tištěné formě, ne psán rukou), 

National Patient Safety Goals Effective January 1, 2014 (2013). 

Zdá se to možná banální, ale i v jednadvacátém století může fakt, jakým je nečitelný 

rukopis způsobit fatální a nevratné pochybení. Proto je důležité být při vypisování 

lékařských předpisů a žádanek naprosto precizní. Předpisy by měly být klidně obohaceny o 

mnoho dalších údajů, kam lze zařadit jméno farmaceutické firmy vyrábějící lék, název 

účinné látky, koncentraci, dávkování, indikaci k použití a případně i její kontraindikaci. 

Možnost záměny preparátu při ústní objednávceje možné snížit přepsáním objednávky a 

jejím zpětným zopakováním pro potvrzení správnosti informace.  

Samozřejmě i kvalitnější komunikace s pacientem by měla možnost záměny 

minimalizovat. Také fyzická separace LASA léků ve skladech výrazně napomáhá ke snížení 

tohoto závažného rizika. Podobně banální se může zdát i problematika zkratek, které 

zejména při užití v předpisech léků zvyšují riziko a nebezpečí ze záměny léků. Proto je dobré 

se zkratek vyvarovat. Pochopitelně, že bezpečnostních postupů při předepisování a vydávání 

léků může být ještě celá řada, pro ilustraci by však uvedené příklady měly stačit. Nejlepší 

prevencí je však elektronická preskripce spojená s automatizovaným výdejem léků a 

používáním čárového kódu k identifikaci konkrétního pacienta. Avšak ani zavedení 

elektronického systému není vše řešící prevencí, a i v něm se nachází mnohá úskalí a 

nebezpečí, WHO Look-Alike, Sound-Alike Medication Names (2007). 

5.1.3.2 Rizika spojená s podáváním antikoagulační a antitrombické léčby 

Jedním z cílů, které jsou zmíněny v National Patient Safety Goals Effective January 

1, 2014 (2013), je snížení pravděpodobnosti poškození pacienta v souvislosti s úžíváním 

antikoagulační terapie během hospitalizace. Antikoagulancia jsou léčiva snižující srážlivost 
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krve. Z nejnámějších lze uvést Heparin, nízkomolekulární Heparin či Warfarin. Za tímto 

účelem se používají např. v případech léčby fibrilace síní, hluboké žilní trombózy, při plicní 

embolii, nebo pokud má pacient implantovanou umělou srdeční chlopeň atd.  

V rámci práce s výše zmíněnými léčivy je třeba si uvědomit, že při manupulaci a 

aplikaci se výrazně zvyšuje riziko poškození pacienta a případných následků. Na ošetřující 

personál jsou kladeny vyšší nároky z hlediska toho, že léčba antikoagulancii musí být pojata 

komplexně (dodržování dalších přidružených podmínek), pacient musí být neustále pod 

kontrolou a je důležité, aby konzistentně dodržoval léčbu. Důležitou součástí úspěšné 

antikoagulační terapie je tedy i řádná edukace pacienta, kdy vyškolený personál upozorní 

pacienta na možná rizika léčby a ujistí se, že pacient porozumněl.  

Aby byla co nejvíce eliminována rizika poškození pacienta v rámci antikoagulační 

léčby, National Patient Safety Goals Effective January 1, 2014 (2013) doporučují dodržovat 

následující podmínky: 

- Používat pouze léčiva, na jejichž obalu je napsán obsah jednotek daného léku, 

předplněné injekční stříkačky nebo originálně připravené infuzní vaky, na kterých 

výrobce uvádí obsah. 

- Před zahájením léčby pacienta provést důkladné vyšetření. To znamená zjistit 

základní stav koagulace pacienta, který může být posouzen různými způsoby, včetně 

laboratorních testů nebo identifikace rizikových faktorů jako je věk, hmotnost, sklon 

ke krvácení a genetické faktory. 

- Pokud je heparin a podobné podáván intravenózně a kontinuálně, je doporučeno 

používat progamovatelnou automatickou pumpu, která zajistí konzistentní a přesné 

dávkování.  

- V rámci organizace zajistit edukaci zdravotnického personálu, pacientů a jejich 

rodin.  

 

5.1.3.3 LASA preparáty 

Jak již bylo naznačeno výše, výskyt zaměnitelných jmen preparátů lze považovat za 

jedno z nejnebezpečnějších a zároveň velice snadno spáchatelných pochybení, protože 

ohromné množství léků a jejich lehká zaměnitelnost riziko výrazně zvyšuje. WHO Patient 

Safety Solution - Look-Alike, Sound-Alike Medication Namesz května roku 2007 upozorňuje 
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na místa, na kterých může dojít k zmatení. Zpráva rozlišuje název účinné látky 

(nonproprietary name) a firemní jméno léku (proprietary čili brand name), které mohou být 

podobné, a tudíž zaměnitelné. Situaci navíc zhoršuje řada faktorů jako je nečitelný 

rukopis,nedostatečné znalosti jmen léků, nově zavedené léky, podobný design balení 

preparátů, podobné klinické užití, podobné koncentrace, dávkování, četnost podávání apod. 

V návaznosti na mnoho hlášených případů podobnosti názvů a obalů léčiv po celém 

světě zveřejnil v USA Institute for Safe Medication Practices (ISMP) osmistránkový seznam 

léčiv s výčtem medikamentů, které měly podobné názvy. Tento problém je jen těžce 

ovlivnitelný managementem nemocnice. Jména jednotlivých léčiv přinášejí různá úskalí. 

Zejména pokud jsou si navzájem podobná, a k tomu třeba ani nepatří ke stejné skupině léků. 

Avšak pojmenovávání léků se musí řídit určitými pravidly, a tudíž tam neexistuje naprostá 

benevolence. 

Jsou určité postupy, které je třeba respektovat proto, aby nedošlo k dalšímu problému. 

Jména se odvozují podle toho, k čemu léky slouží, ale třeba i jakou účinnou látku obsahují. 

Názvy musí být jasně rozlišitelné v textové i ústní podobě a musí se dopředu předcházet 

zaměnitelnosti s jinými preparáty. Tato omezeni se týkají takzvaných INN – International 

Non-proprietary Names. Avšak nepořádek do názvů může zanést komerční stránka věci, 

tedy situace, kdy jsou názvy ovlivňovány buď firmami, které preparáty vyrábějí nebo jejich 

sponzory, a celou situaci činí ještě méně přehlednou fakt odlišnosti mezi jednotlivými státy. 

U některých preparátů se setkáváme s tím, že jsou v různých státech pojmenovány stejně 

nebo přinejmenším podobně na základě firemního jména, avšak obsahují jiné aktivní látky. 

Navíc se stává, že stejný medikament je registrován více společnostmi, a tak existuje i více 

firemních pojmenování. 

Z výše uvedených důvodů je nesmírně důležité pracovat na permanentním vzdělávání 

a zapojení pracovníků zdravotnických zařízení do tohoto procesu, což by mělo zapříčinit 

snížení výskytu záměny LASA preparátů. Pouze preventivní opatření dokážou nastíněná 

rizika snížit, zamezit dalším přestupkům a pochybením a přinést tak kýžený výsledek. 

5.1.3.4. Problematika podávání a skladování koncentrovaných roztoků 

elektrolytů 

Jak jsem již uvedla výše, vhodným instrumentem pro zvýšení bezpečnosti v péči o 

pacienty může být fyzická separace LASA léků ve skladech. Svoji pozornost si však zaslouží 



 

 

 

57 

 

 

i koncentrované roztoky elektrolytů, jelikož jejich záměna by byla velice nebezpečná a často 

končící smrtí pacienta. Je tedy navýsost důležité, aby nakládání s těmito roztoky bylo 

precizní, od separátního uskladnění, přes označení, ověření, dostupnost, předepisování, 

objednávání, distribuci až po podání látky pacientovi. V publikaci Mezinárodní akreditační 

standardy pro nemocnice (2008: 52) je zmíněn fakt, že „častým problémem z hlediska 

bezpečnosti při podávání léků je neúmyslné podání koncentrovaných elektrolytů.“ K chybě 

dochází při podání vyšší koncentrace, než-li je předepsaná, v případech, kdy personál není 

dostatečně zapracovaný či vzdělaný a v akutních situacích. „Nejúčinnějším řešením tohoto 

rizika je přemístění koncentrovaných elektrolytů z lůžkových jednotek do lékárny“ 

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008: 52). Nemocnice by pak měla 

zpracovat postup, který stanoví, na kterých pracovištích bude z klinického hlediska nutné 

koncentrované elektrolyty skladovat (akutní péče, operační sály) a určit styl skadování a 

jejich označení. 

Koncentrovaný chlorid draselný byl mnoha zdravotnickými organizacemi po celém 

světě identifikován jako jeden z nejrizikovějších elektrolitů. Po podání nepřesného, často již 

nedozjistitelného množství roztoku pacientovi, je obvykle již pozdě na nápravná opatření. 

Letální následky mohou nastat i v případech nesprávného podání koncentrovaného 

fosforečnanu draselného nebo jiných hypertonických solných roztoků. Přemístěním 

podobných roztoků na jiná specializovaná místa je dosaženo toho, že se medikament musí 

objednat, někdo k tomu určený ho musí řádně připravit,  vše zaznamenat, zabalit a označit.  

Pokud chce zdravotnické zařízení předcházet pochybením, která plynou z nevhodného 

skladování roztoků elektrolytů, měla by dle WHO Control of Concentrated Electrolyte 

Solutions (2007) zajistit následující opatření: 

- Zacházet s chloridem draselným a podobnými jako s látkou, která podléhá kontrole, 

včetně požadavků na omezení objednávek, požadavků na zřízení skladovacích 

prostor a vedení dokumentace. 

- Je vysoce doporučeno přemístit chlorid draselný ze všech ošetřovatelských jednotek 

do lékáren nebo pouze na specializové jednotky. Ampulky chloridu draselného 

(pokud jsou skladovány na standardním oddělení) by měly mít jasné označený štítek 

– nutno ředit. 
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- S roztoky by měl pracovat pouze řádně vyškolený personál. Pokud jeden zaměstanec 

lék připravuje a ředí, druhý by měl celý proces ověřit a zkontrolovat. Za tímto účelem 

je vhodné závest kontrolní dokument, kde personál uvede údaje jako: výpočet 

koncentrace, nastavení infuzní pumpy, rychlost infuze roztoků dle lékařského 

předpisu, podpisy atd. 

- Připravený roztok by měl být označen štítkem s nápisem vysoce rizikové léčivo. 

 

 

 

 



 

 

 

59 

 

 

III. EMPIRICKÁ ČÁST 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V této 

praktické části budou pomocí obsahové analýzy porovnány  ošetřovatelské standardy 

týkající se podávání injekcí. Standardy byly získány ze tří různých nemocnic. 

V České republice neexistují jednotné národní standardy pro obor ošetřovatelství. 

Nemocnicím nezbývá nic jiného, že si lokální standardy ošetřovatelské péče vytvářet 

samostatně. V ideálním případě by lokální standardy měly výcházet z těch národních. Bylo 

již vytvořeno několik pracovních skupin se zaměřením na tvorbu národních standardů, tyto 

skupiny však postupně zanikly.  

Na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR je možné nalézt odkazy na  

Koncepci ošetřovateslké péče ČR. Portál odkazuje na Věštník MZ č. 9/2004. Součástí 

obsahu věštníku jsou určité informace týkající se kvality v ošetřovatelství a nastínění 

problematiky ošetřovatelských postupů. Návody ani vzory pro tvorbu zde však uvedeny 

nejsou. Na portálu Ministerstva zdravotnictví je možné nalézt Standard „Aplikace metody 

ošetřovatelského procesu do ošetřovatelské praxe“.  

6.1. Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zkoumaný vzorek mé práce tvoří standardy ošetřovatelské péče zaměřené na aplikace 

injekcí. Celkem bylo osloveno šest nemocnic s prosbou o poskytnutí materiálu ke tvorbě 

diplomové práce. Mezi zdravotnická zařízení jsem cíleně zařadila tři velké nemocnice a tři 

menší nemocnice. Pro účely práce jsem zvolila cestu osobního setkání, většinou se jednalo 

o manažery kvality daných nemocnic. Vždy jsem vysvětlila cíl mé práce a požádala o 

poskytnutí ošetřovatelských standardů zaměřených na proces podávání léčiv. V průběhu 

procesu shromaždování standardů jsem narazila na problém, že některá zařízení něchtěla 

materiály poskytnout z důvodu, že se jedná o dokument, který je výhradně duševním 

vlastnictvím dané nemocnice a zařízení si nepřálo, aby postupy a fakta byly zveřejňovány. 

Tři oslovené nemocnice tedy spolupráci kompletně odmítly. Další tři nemocnice mi dané 

materiály poskytly pod podmínkou, že nebude zveřejněno jméno zdravotnického zařízení a 

ošetřovatelské standardy nebudou nikde konkrétně uvedeny. Dokumenty mohou být 

poskytkuty k nahlédnutí k obhajobě práce, ale v textu nemohou být z pochopitelných důvodů 

uvedeny. V rámci práce tedy není možné uvést konkrétní dokumenty a mechanicky 

porovnávat data. Formáty a data ošetřovatelských standardů zaměřených na podávání léčiv 
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hodlám tedy porovnat tak, aby bylo dosaženo co největší anonymity. Data budou 

z dokumentů obezřetně extrahována. 

Z výše zmíněných důvodů jsem se pro přehlednost rozhodla pojmenovat a popsat 

zkoumaná zařízení následujícím způsobem: 

Nemocnice A – jedná se o velkou nemocnici, která zaměstnává přibližně 1800 

zdravotnických pracovníků. Nemocnice disponuje přibližně 360-ti lůžky pro pacienty.  Toto 

zdravotnické zařízení je akreditováno mezinárodně platnou akreditací Join Commision 

International. 

Nemocnice B – jedná se o velkou nemocnici, kde je zaměstnáno zhruba 1700 

zdravotnických pracovníků. Nemocnice disponuje přibližně 320-ti lůžky pro pacienty. 

Zdravotnické zařízení obdrželo akreditaci nezávislou externí akreditační organizací. 

Nemocnice C – jedná se o velkou nemocnici, kde je zaměstnáno zhruba 2100 

zdravotnických pracovníků. Nemocnice disponuje přibližně 960-ti lůžky pro pacienty. 

Zdravotnické zařízení prošlo před několika lety úspěšně auditem a získalo certifikát kvality 

ISO 9001. 

6.2. Metody práce 

Pro srovnání standardů ošetřovatelské péče, týkajících se aplikací léčiv, jsem zvolila 

kvalitativní metodu výzkumu. Pomocí komparativní obsahové analýzy budou mezi sebou 

porovnány výše zmíněné dokumenty ze tří různých nemocnic. V dalším odstavci textu bude 

blíže vysvětlena zvolená výzkumná metoda. 

Při obsahové analýze je zkoumán text, ve kterém výzkumník vybere několik znaků, 

jejichž výskyt bude zachycován. Obsahovou analýzu lze prakticky uplatnit na jakýkoliv 

soubor dat. Dle autorky I. Dvořákové  (2010: 95) není jasně vymezeno, jedlá-li se o metodu 

kvantitativní nebo kvalitativní. „ Přestože se obsahová analýza opírá o kvantitativní způsob 

zkoumání, kvalitativní postupy jsou v ní obsaženy, díky čemuž se tak pro některé badatele 

přibližuje kvalitatiním metodám“. Obsahovou analýzu lze blíže rozdělit na konceptuální a 

relační. V rámci konceptuální analýzy lze vybrané znaky chápat jako koncepty (slova, fráze) 

a je zaznamenávána existence a četnost výskytu slov. Konceptuální analýza slouží ke 

kvantifikaci výskytu určitého znaku a je vhodná především pro komparaci jevů (např. 
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výskytu více znaků, výskytu téhož znaku více datových souborů). Tento postup je vnímán 

jako kvantitavní metoda vyzkumu. Jelikož se obsahová analýza často prolíná také 

s kvalitativními metodamy výzkumu,  vznikl pojem relační analýza, při které jsou 

zaznamenávány i vztahy mezi koncepty, ne pouhý výskyt konceptu. Výsledkem analýzy pak 

mohou být různé skupiny a sítě konceptů. Dle autorky I. Dvořákové (2010: 98) jsou 

„kvalitativní aspekty obsahové analýzy nahlíženy dvěma způsoby – slouží buď jako kritika 

metody, lokalizace nereabilních fází analýzy, nebo jako vyzdvyžení metody pro její větší 

validitu, citlivost ke smyslu sdělení v analyzovaných komunikačních proudech“. 

Základní pracovní rozvržení obsahové analýzy je následující:  

1. Design výzkumu - první fáze designu výzkumu zahrnuje následující postupy: 

a) Vymezení výběru souboru dat – typ analyzového soubouru 

b) Určení úrovně analýzy – jednotlivé koncepty, témama textu, kategorie, obecný 

pojem hledaný za znaky. 

c) Návrh kódování – je nutné si předem stanovit, zda bude k vybrané jednotce 

analýzy proveden kódovaný záznam v podobě frekvence výskytu nebo bude 

hodnocena podoba přisuzovaného významu (např. pozitivní, negativní). 

2. Organizace výzkumu 

3. Fáze ověřování 

4. Získávání dat 

5. Vyhodnocování dat 
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6.3. Cíl empirické části práce 

Cíl: Porovnat formální a praktickou stránku ošetřovatelských standardů pro aplikaci 

injekcí ve třech různých zdravotnických zařízeních s ohledem na koncepci standardu a 

jednotlivá stukturální, procesuální a výsledková kritéria. 

Hypotéza: Akreditovaná nemocnice poskytuje vyšší kvalitu péče a bezpečnosti 

pacienta v oblasti aplikace injekcí než neakreditované zdravotnické zařízení. 

6.4. Obecná pravidla pro tvorbu ošetřovatelských standardů 

V rámci výzkumu budou standardy hodnoceny po formální, praktické i věcné stánce. 

Standard bude posuzován na základě struktuálních, procesuálních a výsledkových kritérií.  

Aby bylo možné následující dokumenty adekvátně objektivně posuzovat, bude v textu 

uvedena metoda  pro vytváření  a sestavování standardu - Dynamic standard setting system. 

Dále bude předložen doporučený standard pro podávání léčiv, tak jak je uveden v publikaci 

Joint Commission International - Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice (2008: 

169-170). Při diskuzi v rámci hodnocení kritérií budu čerpat z odborné literatury, která do 

podrobna předkládá správnou praxi z oblasti aplikace léčiv. 

Při vyhodnocování si dovolím využít i vlastních zkušeností z praxe zdravotní sestry, 

jelikož jsem během studia absolovala několik stáží v různých nemocnicích a měla jsem 

možnost ošetřovatelské standardy používat a aplikovat při praktických úkonech, jako je 

např. podávání léčiv. V poslední řadě využiji znalosti, které jsem načerpala během tvorby 

teoretické části diplomové práce. 

6.4.1. Metoda Dysssy (Dynamic standard setting system) 

Metoda Dysssy (Dynamic standard setting system). Tato metoda je využívána i 

v nemocnicích v České republice. Metoda Dysssy je založena na osmi po sobě následujících 

krocích. 

1. Stanovení problému a jakého cíle se má dosáhnout vyřešením problému. Obvykle 

jsou vybírány situace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení pacienta. Při 

stanovování cíle je potřeba uvážit požadovanou úroveň kvality. „Příkladem může 

být problém intravenózních aplikací s cílem, který je zároveň požadovanou úrovní, 
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tedy standardem, např. sestra aplikuje požadovanou i.v. léčbu bezpečným 

způsobem. 

2. Určení kritérií – stukrurální, procesuální a výsledková. Strukturální kritéria 

hodnotí vymezení pracovníků, kteří smějí úkon provádět, prostředí, pomůcky a 

způsob dokumentace. Procesuální kritéria vymezují daný postup pro splnění cíle 

(v případě této práce se jedná o pro pacienta bezpečné a kvalitní podání léčiva). 

Součástí procesu by měla být edukace pacienta, zabezpečení vhodné polohy, 

příprava pomůcek a provedení záznamu do dokumentace. Pomocí výsledkových 

kriterií je poté možné zhodnotit, zda byly uspokojeny potřeby pacienta, zda byl 

dostatečně informován, zda byla aplikována správná dávka léku a vyhodnotit, zda 

pacient netrpí nežádoucí nebo alergickou reakcí. 

3. Zhodnocení vytvořeného materiálu v pracovním kolektivu. 

4. Před uvedením standardu v platnost by měl být po nějakou dobu sledován a 

vyhodnocován a veškeré nedostatky by měly být opraveny. 

5. Standard musím být řádně pojmenován tak, aby z názvu byl jasný jeho obsah. Je 

možné uspořádat standardy podle jejich hlavní oblasti zájmu, např. bezpečnost 

práce, výzkum atd. a dále lze rozdělit do kategorií: standardy pro výživy, podávání 

léčiv atd. 

6. Pokud byly splněny body 1-5, je možné vyhlásit platnost standardu. Dle I. Mádlové  

[http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm], by měl 

standard před uvedením v platnost splňovat tzv. RUMBA pravidlo: relevant - 

odpovídající, understandable – srozumitelný, measurable – meřitelný, 

behaviourable – akceschopný, achiavable – dosažitelný. 

7. Součástí standardu by měl být i plán kontrol a hodnocení (audit). Je možné volit 

z několika možných cest kontroly. Změříme-li se na výsledky, budeme hodnotit, 

zda jich bylo dosaženo, ale již nebude možné přesně určit, zda bylo postupováno 

podle standardu. Pokud by se pak projevily nedostatky ve výsledcích, nebude 

možné vystopovat, ve které části stuktury nebo procesu došlo k chybě. 

Z uvedených důvodů se doporučuje vytvořit kontrolní list kritérií. Ten musí 

obsahovat název oddělení, datum auditu a jméno autora. Dále musím být 

http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm
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stanovena vhodná metoda monitorování (sledování, dotaz). Poté auditor hodnotí 

jednotlivá splnění kritérií stuktury, procesu a výsledku.  

8. Vypracovaný standard není platný na věčnost. Je potřeba jej kontrolovat a 

aktualizovat, pokud se objeví nové poznatky či postupy. Lze jej také upravovat na 

základě výsledků získaných z auditů, které odhalily chyby. I. Mádlové  

[http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm].  

6.4.2. Standard podávání léčiv dle Joint Commission International 

Zdravotnické zařízení má možnost hledat inspiraci pro správnou tvorbu standardů 

v publikaci Joint Commission International, Mezinárodní akreditační standardy pro 

nemocnice. Standardy MMU.6, MMU.6.1 podrobně předepisují obecné postupy pro 

podávání léčiv.  

Dle publikace Joint Commission International (2008: 169) nemocnice stanoví osoby, 

které mají opravnění léky podávat. Tyto osoby musí prokázat adekvátní vzdělání a odborné 

zkušenosti v oblasti podávání léčiv, „v souladu s národní a oborovou legislativou, případně 

se stavovskými předpisy“. Nemocnice dále určí vnitřním předpisem osoby, které mohou 

podávat léky nad rámec běžného oprávnění (návykové látky, radiofarmaka).  

Součástí správného postupu pro podávání medikace je ověření celkové správnosti 

podaného léčiva. Dle Joint Commission International (2008: 169) je pro zajištění 

bezpečného podání nutno ověřit následující skutečnosti: a) zda podávané léčivo odpovídá 

předepsanému; b) zda doba podání léčiva a frekvence podávání odpovídá tomu, co bylo 

předepsáno; c) zda podávaná dávka odpovídá tomu, co bylo předepsáno (ordinováno); d) 

zda aplikační cesta odpovídá tomu, co bylo předepsáno (ordinováno); e) ověření totožnosti 

pacienta. 

Indikátory standardu MMU.6.1 stanovují kontrolní mechanizmy následujícím 

způsobem: 1) Při podávání léčiva se ověřuje, zda podané léčivo odpovídá předepsanému; 2) 

Při podání léčiva se ověřuje, zda podaná dávka odpovídá předepsané; 3) Při podávání léčiva 

se ověřuje, zda způsob aplikace léčiva odpovídá předepsanému; 4) Léčiva jsou podávána ve 

stanovený čas; 5) Léčiva jsou podávána stanoveým způsobem, Joint Commission 

International (2008: 170). 

http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm
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6.5. Obsahová analýza – postup a popis standardů 

K vytvoření stuktury obsahové analýzy použiji některé body z výše uvedeného 

základního pracovního rozvržení pro obsahovou analýzu dle I. Dvořákové (2010: 98) 

a) Vymezení výběru souboru dat – pomocí obsahové analýzy budou hodnoceny 

standardy ošetřovatelké péče z oblasti podávání léčiv. Pro potřeby výzkumu jsem 

zvolila ošetřovatelské standardy, které blíže popisují aplikování injekcí ve třech 

různých zdravotnických organizacích v České republice. Pod pojmem aplikování 

injekcí jsou myšleny aplikace injekcí intradermálně (do kůže pod epidermis, i.d.) 

subkutánně (do podkoží, s.c.), intramuskulárně (do svalu, i.m.) a intravenózně 

(do žíly, i.v.).   

b) Určení úrovně analýzy – V této fázi výzkumu si zvolím určující kritéria, která 

budou posléze srovnávána a hodnocena. Nemocnice nepoužívají stejný formát 

pro zpracování standardů. Např. v některých organizacích existuje jeden standard 

nesoucí název – Aplikace injekcí, kde jsou v jednom celistvém dokumentu 

zmíněny všechny typy aplikací. Naopak v jiné nemocnici jsou pro jednotlivé 

druhy aplikací vytvořeny samostatné standardy (např. Ošetřovatelský standard 

pro aplikaci intravenozních injekcí). Fakt, že každá nemocnice samostaně volí 

cestu uspořádání dat a vytváří tak dokumenty, které jsou různě přehledné a 

obsáhlé, mě vedl k rozhodnutí zvolit první kritérium hodnocení: koncepce 

ošetřovatelského standardu. Kritérium „koncepce ošetřovatelského standardu“ 

má za cíl vyhodnotit formát standardu, zřetelnost zaměření standardu, přítomnost 

jmen autora, garanta a schvalovatele. Dále bude hodnoceno, zda jsou témata 

řazena prakticky a účelně, a zda je vhodné komprimovat všechny druhy podání 

injekcí (subkutánně, intramuskulárně, intravenózně) do jednoho dokumentu, či 

je  výhodnější dokumenty rozdělit na jednotlivá podtémata. Dále bude hodnocena 

přítomnost minimálních stukrutálních, procesuálních a výsledkových kritérií, 

které by měl standard obsahovat. Pro potřeby výzkumu jsem zvolila následující 

kritéria: ošetřovatelský cíl, kompetence, edukace pacienta, pomůcky, postup, 

komplikace, použité zdroje, měřitelnosti a kontroly. Položky, které budou 

standardy obsahovat nad rámec minima budou popsány zvlášť. 
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c) Návrh kódování – v kapitole Diskuze – vyhodnocování dat, budou data 

z ošetřovatelských standardů pro aplikaci injekcí strukturovaně porovnávána a 

hodnocena dle výše zvolených kritérií formou psaného textu.  

Následuje popis vybraných kritérií ošetřovatelských standardů pro aplikaci injekcí 

(nemocnice A, B, C) – výraz s označním pro nemocnici bude vždy tučně vyznačen, aby bylo 

docíleno přehlednosti textu a jasně vymezeno, o které nemocnici odstavec pojednává. 

Kritérium 1: Koncepce ošetřovatelského standardu. 

Ošetřovatelský standard pro aplikaci injekcí z nemocnice A má celkem 7 A4 stran 

textu i s přílohamy. První strana je věnována přehledné tabulce s názvem, adresou 

pracoviště. V tabulce jsou uvedeny vazby na standardy, ze kterých byl zkoumaný standard 

vytvořen. Dále obsahuje tabulka jméno pracovníka, který standard vytvořil, jméno 

pracovníka, který standard schválil, garanta dokumentu, datové údaje o platnosti 

dokumentu, verzi dokumentu a počet stran. Součástí první strany je samostatná tabulka 

s názem: Seznam revizí. Na první straně dokumentu je jasně uvedeno, že standrard je 

výhradně vlastnictvím dané organizace. Druhá strana dokumentu specifikuje kontrolu 

dodržování postupu – průběžně na odděleních, vnitřní audity. Hlavní část standardu je 

věnována tématu aplikace injekcí. Standard z nemocnice A od sebe nikterak strukturálně 

neodlišuje druhy aplikací (subkutánně, intramuskulárně, intravenózně). Všechny zmíněné 

druhy jsou popsány v textu společně. K dokumentu je připojena příloha, kde jsou specificky 

popsány jednotlivé druhy aplikací a zvláštní metody, které je třeba znát. V příloze jsou 

podrobně vysvětleny délky jehel vhodné k jednotlivým aplikacím a velmi dopodrobna 

určena místa vpichu pro subkutánní, intradermální, intramuskulární a intravenózní aplikaci 

injekce. Z hlediska nesourodosti standardů zkoumaných nemocnic musím zmínit, že 

ošetřovatelský standard pro aplikaci infuzí je členěn samostatně. Níže bude zřejmé, proč 

tento standard zmiňuji.  

Ošetřovatelské standardy pro aplikace injekcí z nemocnice B májí celkem 4 A4 strany 

textu. Neobsahují žádné přílohy. Jedná se o dva samostatné dokumenty z nichž jeden nese 

název Aplikace injekcí i.d., s.c., i.m. a druhý Aplikace injekcí i.v., infúzí a vaků all in one. 

První třetina úvodní strany dokumentu ve formátu A4 je věnována tabulce, ve které je 

uveden název zařízení, název standardu, jméno pracovníka, který standard vytvořil, jméno 
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pracovníka, který standard schválil, datové vymezení platnosti dokumentu a stanovená doba 

kontroly a aktualizace jednou ročně.  

Ošetřovatelské standardy pro aplikace injekcí z nemocnice C májí celkem 9 A4 stran. 

Pro každý druh aplikace je vytvořen zvláštní samostatný standard. Uvádím názvy standardů: 

Aplikace injekcí, Aplikace intradermálních injekcí, Aplikace subkutánních injekcí, Aplikace 

intramuskulárních injekcí, Aplikace intravenózních injekcí. Každý jednotlivý standard má 

v horní části úvodní strany umístěnou tabulku se dvěma řádky, kde je uveden název 

nemocnice, název standardu, datová platnost dokumentu, potřeba aktualizace jednou za 2 

roky. 

Kritérium 2: Ošetřovatelský cíl 

Nemocnice A si stanovila jeden hlavní ošetřovatelský cíl. Je na prvním místě 

z uvedných dalších témat standardu. Tento cíl zní:  „Kvalifikovaná a bezpečná aplikace léků 

parenterální cestou s důrazem na prevenci komplikací. Pacient zná důvody aplikace léků, 

jejich účinky a možné nežádoucí účinky. 

Nemocnice B si vymezila vícero cílů, což platí pro oba standardy. Ošetřovatelský 

standard aplikace injekcí i.d., s.c., i.m. uvádí následují tří cíle: a) léčivo je správně uchováno 

dle organizační směrnice, b) léčivý přípravek bude pacientovi aplikován dle ordinace lékaře, 

c) pacient nejeví známky komplikaci. Druhý ošetřovatelský standard aplikace injekcí i.v., 

infúzí a vaků all in one uvádí naprosto totožné cíle. Položka cíl standardu je uvedena na 

pátém místě ve výčtě jednotlivých bodů ošetřovatelského standardu. 

Nemocnice C taktéž uvádí v každém standardu specifické cíle. Pro přehlednost 

uvádím jednotlivé ošetřovatelské standardy týkající se aplikací injekcí a přiřadím k nim 

zmíněné cíle.  

Aplikace injekcí – 3 cíle – a) aplikovat injekce dle řádné indikace lékaře, b) aplikovat 

injekce s maximální odpovědností v ordinovaných časech, c) aplikovat injekce dle ordinace 

lékaře v přesně stanovených dávkách. Cíl je uveden na čtvrtém místě ve výčtu bodů, které 

ošetřovatelský standard obsahuje.  
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Aplikace intradermálních injekcí – cíl – bezpečné vpravení malého množství tekutiny 

do kůže těsně pod epidermis. Cíl je uveden na třetím místě ve výčtu bodů, které 

ošetřovatelský standard obsahuje. 

Aplikace subkutánních injekcí – cíl – aplikace léku do podkoží bez komplikací. Cíl je 

uveden na druhém místě ve výčtu bodů, které ošetřovatelský standard obsahuje. 

Aplikace intramuskulárních injekcí – cíl – aplikovat lék do svalu za léčebným účelem 

(vodné roztoky, suspenze, olejnaté látky). Cíl je uveden na druhém místě ve výčtu bodů, 

které ošetřovatelský standard obsahuje. 

Aplikace intravenózních injekcí – cíl – vpravit do žíly za přísně aseptických podmínek, 

na ordinaci lékaře, léčebnou látku a tím dosáhnout léčebného efektu bez komplikací. Cíl je 

uveden na druhém místě ve výčtu bodů, které ošetřovatelský standard obsahuje. 

Kritérium 3: Kompetence 

Nemocnice A charakterizuje osoby, které jsou oprávněny ošetřovatelský standard 

vykonávat následujícím způsobem: ošetřovatelský personál, jehož oprávněnost provádět 

výkon vyplývá z popisu pracovní funkce každého pracovníka.  

Nemocnice B si pro pokrytí problematiky aplikace injekcí, jak již bylo uvedeno,  

vytvořila dva různé ošetřovatelské standardy. V ošetřovatelském standardu pro aplikaci 

injekcí i.d., s.c., i.m. není nikterak specifikována osoba kompetentní k aplikaci. Ve standardu 

je zmíněno pouze slovo „sestra“. Co se týče ošetřovatelského standardu pro aplikace injekcí 

i.v., infúzí a vaků all in, zde již bylo kompetencím pár řádků věnováno. Kvalifikační 

předpoklady pro aplikaci i.v., infúzí a vaků all in splňuje všeobecná sestra dle náplně práce 

a dle osobního pověření a sestra se specializovanou způsobilostí. 

Nemocnice C  - u jednotlivých standarů ošetřovatelské péče jsou vypsány kompetentí 

pracovníci. 

Aplikace injekcí – kompetence jsou vymezeny dle zákona 96/2004 Sb., a vyhlášky 

424/ 2004 Sb., dále může úkon provádět zdravotní pracovník způsobilý k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odbodné způsobilosti se 
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specializací a bez specializace a zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického 

povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. 

Aplikace intradermálních injekcí – kompetence jsou vymezeny dle zákona 96/2004 

Sb., a vyhlášky 424/ 2004 Sb., dále zdravotní pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu po získání odbodné způsobilosti se specializací a bez 

specializace a zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo přímým vedením. 

Aplikace subkutánních injekcí - kompetence jsou vymezeny dle zákona 96/2004 Sb., 

a vyhlášky 424/ 2004 Sb., dále zdravotní pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu po získání odbodné způsobilosti se specializací a bez 

specializace a zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo přímým vedením. 

Aplikace intramuskulárních injekcí – kompetence jsou vymezeny dle zákona 96/2004 

Sb., a vyhlášky 424/ 2004 Sb., dále zdravotní pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu po získání odbodné způsobilosti se specializací a bez 

specializace a zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod 

odborným dohledem nebo přímým vedením. 

Aplikace intravenózních injekcí - intravenózní injekce mohou aplikovat registrované 

sestry magistry, bakalářky, diplomované sestry, sestry specialistky, všeobecné sestry s praxí, 

a to dle ordinace lékaře na základě písemného pověření primářem oddělení, které je založeno 

v osobní kartě pracovníka. Souhr osob, které smějí aplikovat léky intravenźní cestou je 

vyvěšen na oddělení a jednou měsíčně aktualizován. Sestra absolventka neaplikuje a aplikaci 

injekcí dětem provádí vždy lékař. 

Kritérium 4: Edukace pacienta 

Nemocnice A uvádí ve svém standardu položku týkající se edukace pacienta. 

Pacientovi má být vysvětlen důvod aplikace injekce, očekáváné účinky aplikovaných léků a 

v dokumentu je také zmíněná potřeba poučit pacienta jakým stylem by měl při podávání 

injekce spolupracovat. 
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V nemocnici B je forma edukace pro pacienta rozdělena mezi lékaře a sestru. Lékař 

by měl pacienta edukovat o důvodu a způsobu aplikace injekce nebo infúze a jejich účincích 

a sestra by měla vysvětlit možné nepříjemné pocity při aplikaci injekce nebo infúze a získat 

pacienta pro spolupráci při včasném záchytu nežádoucích účinků. Toto platí pro oba 

ošetřovatelské standardy (ošetřovatelský standard aplikace injekcí i.d., s.c., i.m a 

ošetřovatelský standard aplikace injekcí i.v., infúzí a vaků all in one). 

V nemocnici C je se opět setkáváme s rozdíly mezi jednotlivými ošetřovatelskými 

standardy. V ošetřovatelkém standardu aplikace injekcí má svou roli lékař i sestra. Pokud je 

nutné podat lék injekční formou, informuje pacienta lékař. Sestra poté podává informaci o 

způsobu aplikace léku. Při aplikaci intradermálních injekcí není zmíněn žádný způsob 

edukace pacienta. V ošetřovatelském standardu o aplikaci subkutánních injekcí je uvedeno, 

že sestra informuje pacienta o prováděném výkonu. Při aplikaci intramuskulárních injekcí 

dle standardu z nemocnice C informuje pacienta o důvodu podání, druhu a možných 

komplikacích lékař a sestra vysvětlí způsob podání, potřebnou spolupráci pacienta a nutnost 

hlásit nežádoucí účinky. Při aplikaci intravenózních injekcí lékař informuje pacienta o 

nutnosti podat lék intravenózní cestou a dále o možných komplikacích. Sestra poté žádá o 

spolupráci při aplikaci a upozorní pacienta na nutnost hlásit nepříjemné pocity během 

podávání nebo vedlejší účinky po podání. 

Kritérium 5: Pomůcky 

Nemocnice A předepisuje ve svém standardu následující pomůcky: injekční stříkačka, 

injekční jehly, ordinovaný lék, roztok pro ředění léku, desinfekční roztok, čtverečky a 

tampóny, jednorázové rukavice, podnos, emitní miska, náplast, medikační list s ordinací 

lékaře, Esmarchovo škrtidlo pro i.v. jednorázovou aplikaci. Údaje jsou uvedeny v přehledné 

tabulce. 

Nemocnice B  - pomůcky pro jednotlivé standardy se liší. Ošetřovatelský standard 

aplikace injekcí i.d., s.c., i.m. předepisuje následující pomůcky: sterilní stříkačka, injekční 

jehla vhodné velikosti, ordinovaný lék, desinfekce a sterilní čtverec. Ošetřovatelský standard 

aplikace injekcí i.v., infúzí a vaků all in one stanovuje následující pomůcky: i.v. kanyla, 

injekční jehla, sterilní stříkačka, fyziologický roztok, desinfekce, rukavice, Esmarchovo 

škrtidlo, čtverce, sterilní krytí, případné anestetikum, emitní miska, případně fixační dlaha a 

obvaz, ordinovaný lék.  
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Nemocnice C – ošetřovatelský standard pro aplikací injekcí v této nemocnici popisuje 

seznam potřebných pomůcek vyčerpávajícím způsobem. Kromě již víše zmíněných 

pomůcek používaných v předchozích zařízeních, jmenuje další jako: pilník na otevírání 

ampulí, při aplikaci i.v. podložka pod paži. Stanovuje postup jak otevírat ampuly: nejdříve 

je třeba desinfikovat zátku lékovky, obsah důkladně promíchat, ampuli je nutné otevřít až 

těšně před podáním léku. K aplikaci je třeba použít novou jehlu. 

Při aplikaci intradermálních injekcí používá sestra v Nemocnici C všechny standardní 

pomůcky. Zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace však není zmíněna, sterilní rukavice 

nejsou uvedeny. Ošetřovatelský standard aplikace subkutánních injekcí – zdravotnická a 

ošetřovatelská dokumentace je již součástí výčtu pomůcek. Standard upozorňuje na situaci, 

že předplněná stříkačka s připraveným lékem musí být označena štítkem. Rukavice zde 

zmíněny nejsou, jinak je výčet pomůcek odpovídají. Při aplikaci injekcí i.v. jsou ve 

standardu uvedeny všechny potřebné pomůcky. Při aplikaci i.m jsou používány všechny 

potřebné pomůcky kromě rukavic. 

Kritérium 6: Postup  

Popis postupu je ve standardu aplikace léčiv v nemocnici A popsán velmi obšírně. Postup 

je rozdělen do následujících fází. Povinnosti před výkonem., povinnosti během výkonu a 

povinnosti po výkonu.  

Před výkonem se injekce připravuje na místě k tomu určenému, poté provede sestra 

hygienickou desinfekci rukou, případně použije rukavice; připraví pomůcky, připaví lék 

(pouze z originálního obalu) dle ordinace z medikačního listu, zkontroluje záznam o alergii 

pacienta, přípraví injekce dle správných zásad asepse, desinfikuje zátku před ředěním či 

pilováním. Injekční stříkačka je označena štítkem se jménem pacienta a názvem léku.  

Během výkonu kontroluje sestra totožnost pacienta pomocí identifikačního náramků, 

dle dokumentace a dotazem na jméno. Uloží pacienta do vhodné polohy.Správně zvolí a 

vyhmátne místo vpichu (popsáno podrobně v příloze). Sestra připraví jehlu a injekční 

stříkačku (podrobné typy jehel v příloze). Poté co připavila lék vymění nasávací jehlu za 

aplikační, odstraní vzduch. Následuje desinfekce místa vpichu a aplikace injekce (podrobný 

popis aplikace v příloze). 
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Po výkonu je místo vpichu překryto čtverečkem (promasírování). Standard předepisu 

vyhodit použité materiály a jehly do obalů dle organizačních směrnic. Provede se záznam 

do dokumentace. Sleduje se celkový stav pacienta a vedlejší účinky (časově odstupňováno 

dle typu aplikace). Během celého výkonu má sestra povinnost s pacientem komunikovat.  

V nemocnici B, standard aplikace injekcí i.d., s.c., i.m. doporučuje následující 

provedení. Musí se dodržovat zásady asepse a zásady přípravy a podávání injekcí podle 

způsobu aplikace. Injekční přípravky se chystají a připravují podle ordinačního listu 

z originálních balení, tesně před podáním, mimo pokoje pacientů, tzn. v místnosti přípravny 

léků. Přípravky jsou ředěny v jednorázových stříkačkách krytých jehlami a označeny 

názvem léku a štítkem se jménem pacienta a způsobem aplikace. Standard vymezuje zvláštní 

situaci, kdy je možné léky podávat u lůžka, v tomto případě není nutné popsaný lék značit 

jménem pacienta. Standard upozorňuje na načaté lahve roztoků. Ty je třeba označit datem a 

hodinou napíchnutí (musí být do 24 hodin zlikvidovány). Před podáním léčivého připravku 

se vždy sestra ptá na jméno pacienta a zkontroluje identifikační náramek. Injekci aplikuje 

sestra, která ji připravila. Podání stvrzuje podpisem do dokumentace pacienta. 

Standard aplikace injekcí i.v., infúzí a vaků all in one popisuje 2 postupy – aplikace 

léku v infúzi, infuzního roztoku, léku v perfúzoru; aplikace vaků All in one (není pro tuto 

práci podstatné). První standard řeší především podávání infuzí, zmiňuje jednorázově 

podávané léky i.v. , které je třeba označit štítkem s identifikací a množstvím léčiva, do doby 

podání je nutné krýt konus stříkačky sterilní jehlou v obalu, stříkačku lze ponechat v léčivu, 

pokud bude neprodleně lék podán. 

V nemocnici C je u všech standardů zmíněn detailní postup kroků v bodech. Ve 

standardu pro aplikaci injekce (obecný standard), nejsou informace rozděleny do fází (před, 

během a po). Standard zahrnuje všechny základní  body zmíněné již výše. Pro ilustraci 

uvádím část: vyměňte nasávací jehlu za aplikační, odstraňte vzduchovou bublinu, uložte si 

pacienta do vhodné polohy atd. Standardy pro aplikaci intradermálně a subkutánně mají 

podobné postupy. Sestry si ruce pouze desinfikují, nepoužívájí rukavice. V případě 

intradermální aplikace není v postupu uvedeno, že by mělo být ověřeno jméno pacienta, při 

subkutánním podání už se jméno pacienta ověřuje. Postup ve standardu pro i.m. aplikaci je 

rozdělen do tří fází. Postup je koncipován do krátkých výstižných bodů.. Standard aplikace 

léčiv i.v. je též dělen na části před, během a po. Během výkonu upozorňuje na nutnost 
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aspirovat dokud se ve stříkačce neobjeví krev, poté se má uvolňit škrtidlo a je možné lék 

podat. Ostatní postupy jsou odpovídající postupů z předchozích nemocnic A, B. Ve fázi po 

aplikaci má sestra poučit pacienta o nutnosti přidržet tampon na místě vpichu nejméně 5 

minut. Pacient je poučen, aby po aplikaci setrval na lůžku nejméně 15 minut. 

Kritérium 7: Komlikace a jiná zvláštní upozornění 

Nemocnice A věnuje kapitole týkající se kompikací dvě třetiny strany. Komlikace jsou 

rozděleny do třech fází. Před výkonem, během výkonu a po výkonu.  

Před výkonem upozorňuje standard na možnost chybné ordinace léku, nedostatečnou 

kontrolu ordinovaného léku, záměny léku, nedodržení aseptického postupu, nesprávné 

naředění léku. 

Behěm výkonu by se setra měla vyvarovat zanesení infekce, kontaminaci pomůcek a léku 

(nedodržení aseptického postupu). Upozornění je věnováno nabodnutí nervu nebo aplikace 

blízko něj. Ve standardu jsou uvedeny komplikace, které následují po nabodnutí nervu – 

bolest, mravenčení, ochrnutí končetiny). Nabodnutí kosti, vpravení léku do nesprávné části 

tkáně podle druhu aplikace, paravenózní podání léku při i.v. aplikaci, zalomení jehly, 

záměna pacienta, nespolupáce pacienta – zdůrazněna nutnost edukace. 

Po výkonu zdůrazňuje standard možnost vzniku nežádoucí reakce (alergie), možnosti vzniku 

lokálních komplikací. Pozor na opomenutí zápisu či na nesprávný zápis, nedostatečné 

sledování stavu či nedostatečné zdokumentování komplikací. Pokud dojde k nežádoucí 

události, uvádí standard instrukce, koho je třeba informovat a že třeba vyplnit formulář 

Hlášení nežádoucích události v souvislosti s podáním léku. 

Nemocnice B tuto kapitolu do standardů nezahrnula. 

Nemocnice C  - výčet možných komplikací se opět liší dle zaměření standardu. 

Aplikace injekcí – standard zmiňuje následující možné komplikace: psychotická reakce, 

která vzniká po podání Penicilinu intramuskulárně, alergická reagce či anafylaktický šok, 

infekce místa vpichu, abces, zalomení jehly, Hoigne syndrom při aplikaci Penicilinu, při 

aplikaci i.v. propíchnutí žíly, vzduchová embolie. 

Aplikace intradermálních injekcí – standard nezmiňuje komplikace 
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Aplikace subkutánních injekcí – porušení sterility a infikování místa vpichu, neaspirování a 

vniknutí léku do krevního systému. 

Aplikace intramuskulárních injekcí – standard upozorňuje na nabodnutí nervu – jmenuje 

příznaky. Dále zmiňuje možnost vzniku abscesu, flegmóny (v důsledku zanesení infekce), 

krevní výron v místě vpichu, nabodnutí kosti u kachektickcýh pacientů, vpravení léku do 

podkoží nebo do žíly, nikoliv do svalu, emobilie, zalomení jehly. 

Aplikace intravenózních injekcí – propíchnutí žíly (hematom) – udává instrukce co je třeba, 

pokud k tomu dojde. Podání mimo žílu (nekróza) – udává instukce jak postupovat, pokud 

k tomu dojde. Zanesení infekce do krve může nastat, pokud není doržen aseptický postup. 

Další možnou komplikací je vzdcuhová embolie, alergie. 

Kritérium 8: Zdroje literatury 

Nemocnice A uvádí ve standardu pro aplikaci injekcí seznam použité literatury. 

Nemocnice B neuvádí seznam použité litaratury ve standardu aplikace injekcí i.d., s.c., i.m. 

ani ve standardu aplikace injekcí i.v., infúzí a vaků all. 

Nemocnice C neuvádí seznam použité literatury v žádném z výše zmíněných 

ošetřovatelských standardů. 

Kritérium 9: Kritéri měřitelnosti a kontroly 

Nemocnice A uvádí ve standardu pro aplikaci injekcí tabulku, ve které je předepsaná metoda 

hodnocení a kritérií podle kterých je rozhodnuto, zda sestra plní, či neplní – vyplňuje se 

odpověď ano/ne. 

Nemocnice B neuvádí kritéria hodnocení ani v jednom ze dvou výše zmíněných standardů. 

Nemocnice C neuvádí kritéria hodnocení ani v jednom z výše zmíněných pěti standardů. 

Položky, které byly v ošetřovatelských standardech nad rámec požadovaného minima: 

Nemocnice A  - ošetřovatelský standard aplikace injekcí obsahuje navíc následující položky, 

které nebyly popsány v rámci kritérií: indikace, dokumentace, přílohy (místa vpichu a 

aplikace injekcí). V kapitole indikace jsou zmíněny situace a případy, kdy je nutné lék 
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podávat injekční formou a vysvětleny možné cesty aplikace (i.d., s.c., i.m., i.v.). Kapitola 

pojednávající o tématu dokumentace řeší problematiku ordinace léčiv. Předepisuje formu 

zápisu do medikačního listu, kdy musí být uveden název léku, léková forma, dávka 

v gramech, četnost podání nebo doba podání, způsoby a intervaly. Osoba, která lék podala, 

musí razítkem a podpisem stvrdit aplikaci do medikačního listu pacienta. V příloze jsou 

podrobně vysvětleny cesty podání injekce, samotný postup při provádění (sklony jehel, 

volba jehel). Dále jsou vysvětlena místa vpichu (i.d., s.c., i.m., i.v.). 

Nemocnice B – neobsahuje položky nad rámec požadovaného minima. 

Nemocnice C – ošetřovateslké standardy aplikace injekcí (všechny výše zmíněné) obsahují 

následující položky nad rámec požadovaného minima: definice, účel podávání injekcí, 

předpokládaný výsledek. Definice obecně popisuje význam slova injekce. Účel podávání 

injekcí je dělen na preventivní, léčebný, diagnostický, psychoprofilační a k vedení anestezie. 

Přepokládaným výsledkem po správném dodržení postupů standardu je správná aplikace 

parenterálního léku ve správném čase. Ošetřovatelské standardy aplikace s.c, i.m. a i.v. 

obsahují navíc ještě položku: zapamatujte si. Jedná se o krátká výstižná doporučení. 

6.6. Diskuze - vyhodnocování dat  

Při hodnocení a porovnávání dat pomocí vybraných kritérií musím vzít v potaz předem 

stanovený cíl a hypotézu. Cílem práce je porovnat formální a praktickou stránku 

ošetřovatelských standardů pro aplikaci injekcí ve třech různých zdravotnických zařízeních 

s ohledem na koncepci standardu a jednotlivá stukturální, procesuální a výsledková kritéria. 

Byla stanovena následující stupnice určující, jakou měrou bylo kritérium ve standardu 

splněno: 

- Splňuje požadavky kritéria 

- Splňuje požadavky kritéria z větší části 

- Splňuje požadavky kritéria z menší části  

- Nesplňuje 

Hypotéza: Akreditovaná nemocnice poskytuje vyšší kvalitu péče a bezpečnosti 

pacienta v oblasti aplikace injekcí než neakreditované zdravotnické zařízení. 
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Vyhodnocení kritéria 1 - Koncepce ošetřovatelského standardu 

Ošetřovatelský standard pro aplikaci injekcí z Nemocnice A působí přehledně a 

z mého pohledu je ocenitelné, že všechny druhy aplikace jsou shrnuty do jednoho uceleného 

standardu. Vezmeme-li v potaz, že ošetřovatelský standard je zpravidla vytvářen pro každý 

druh činnosti, při které může docházet k pochybení či ohrožení pacienta, bylo by na místě, 

aby forma dokumentu byla co nejjednodušší a uživatelsky přátelská. Z mého hlediska tutu 

podmínku ošetřovatelský standard aplikace injekcí splňuje. Sestra nevyhledává a nestuduje 

několik oddělených dokumentů, ale veškeré aplikace injekcí jsou shrnuté a vysvětlené 

v jednom ucelém formátu, což je výhodné a příliš to sestru nevyčerpává a nedemotivuje ke 

studiu dalších potřebných standardů. Ošetřovatelský standard nemocnice A splňuje 

minimální požadovanou normu týkající se základních údajů. Za pomoci přehledné tabulky, 

která je umístěna na titulní straně dokumentu, jasně a výstižně uvádí fakta typu: název 

standardu, adresa pracoviště, vazby na standardy, jméno pracovníka, který standard vytvořil, 

jméno pracovníka, který standard schválil, garanta dokumentu, datové údaje o platnosti 

dokumentu, verze dokumentu a počet stran. Jednotlivé kapitoly jsou od sebe přehledně 

odděleny. Jedinou výtkou z mého pohledu je fakt, že ve standardu není přesně definována 

stanovená doba pro aktualizaci a kontrolu dokumentu. Standard uvádí údaj – kontrola 

průběžně. Průběžná kontrola může být z mého pohlednu lehce opomenuta, jelikož není 

stanoven přesný datový údaj. Je tedy třeba dodržovat zápis do tabulky revizí a dohlédnout 

na plnění přístích plánovaných revizí. 

Oba ošetřovatelské standardy pro aplikaci injekcí z nemocnice B jsou koncipovány 

stručně a přehledně, což shledávám jako výhodu při používání a studiu. V porovnání se 

standardy z ostatních dvou nemocnic jsou tyto dokumenty nejkratší a obsahují nejméně slov. 

Oba ošetřovatelské standardy pro podávání léčiv i.d., s.c., i.m. a i.v., infúze a vaky all in one 

splňují minimální požadovanou normu týkající se základních údajů pouze z větší části. 

Tabulka je umístěna na první straně dokumentu. Jasně a výstižně uvádí fakta typu: název 

standardu, adresa pracoviště, jméno pracovníka, který standard vytvořil, jméno pracovníka, 

který standard schválil, datové údaje o platnosti dokumentu, kontrola jednou za rok. Počet 

stran je zmíněn v zápatí dokumentu. Minimální kritéria jsou splněna pouze z větší části, 

jelikož v tabulce není uveden garant dokumentu, není zcela jasné, o jakou verzi dokumentu 

se jedná a z tabulky nevyplývá, na jaké předchozí dokumenty či standardy dokument 

navazuje. Co se týká celého dokumentu, z mého pohledu je příliš stručný a krátký. Z pohledu 
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uživatele je tato varianta přátelská, nezabere příliš času dokument nastudovat, ale dá se 

předpokládat, že některá důležitá fakta nebudou uvedena. Standard by měl být považován 

za platnou definici ošetřovatelské péče, která zajišťuje pocit bezpečí a jistoty pacientům, ale 

chrání i sestry před pochybením, tudíž by na úkor přehlednosti a stučnosti neměla být 

opomíjena obsahová stránka, M. Staňková (1996: 125). Na dokumentu není uvedeno, že se 

jedná o vlastnictví nemocnice. 

Celkem 5 ošetřovatelských standardů z nemocnice C tvoří poměrně obsáhlý materiál. 

Tabulka s názvem je umístěna na první straně dokumentu. Jasně a výstižně uvádí fakta typu: 

název standardu, adresa pracoviště, datové údaje o platnosti dokumentu, kontrola jednou za 

dva roky, počet stran. Minimální kritéria jsou v tomto případě splněna pouze částečně, 

jelikož v tabulce není uveden autor dokumentu, schvalovatel, garant dokumentu, není zcela 

jasné, o jakou verzi dokumentu se jedná a z tabulky nevyplývá, na jaké předchozí dokumenty 

či standardy dokument navazuje. Je věcí názoru každé sestry, který typ ošetřovatelského 

standardu by raději volila. Obsahově jsou tyto ošetřovatelské standardy pojednávající o 

aplikaci injekcí velmi rozsáhlé. Z porovnávaných standardů obsahují nejvíce písmen. 

Orientace v devíti listech A4 je poměrně náročná.  

Vyhodnocení kritéria 2 – Ošetřovatelský cíl 

Pod pojmem ošetřovatelskýcíl si lze představit výsledek, který vyžaduje požadovanou 

výslednou kvalitu. Cíl by měl být jasný, stručný a srozumitelný. Požadovanou úroveň lze 

poté vnímat jako standard. 

Nemocnice A umístila ve svém ošetřovatelském standardu bod cíl na první místo. 

Z dokumentu je hned ze začátku jasné, proč byl vytvořen a jaký je jeho cíl. Tento cíl je jasný, 

stručný a srozumitelný. Stanovuje požadovanou úroveň kvality slovy: kvalifikovaná a 

bezpečná aplikace, s důrazem na prevenci, pacient zná důvody. Kritérium splňuje. 

Nemocnice B – v obou ošetřovatelských standardech je položka cíl uvedena na pátém 

místě ve výčtů položek, které standard popisuje. Metoda Dysssi dle I. Mádlové  

[http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm], staví cíl a jeho tvorbu na 

první místo. Standardy mají celkem tři oddělené cíle. Požadovná úroveň je zde naznačena 

slovy: správně, dle ordinace, nejeví známky komlikací. Z mého pohledu nepojímájí cíle 

problematiku dostatečně obsáhle a je příliš konkrétní. Pro připomenutí uvádím cíle: a) léčivo 

http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm
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je správně uchováno dle organizační směrnice, b) léčivý přípravek bude pacientovi 

aplikován dle ordinace lékaře, c) pacient nejeví známky komplikací. V těchto cílech není 

oproti předchozímu zahrnut přístup k pacientovi. Správné uchovávání léčiv je samostatné 

téma pro standard. Ošetřovateslké standardy z nemocnice B splňují tedy kritérium z větší 

části. 

V nemocnici C má každý jednotlivý standard pro aplikaci injekcí dle způsobu jiný 

počet cílů, které jsou odlišně formulované. Ve výčtu tématických bodů, které standard 

obsahuje, jsou cíle umístěny na různých místech dle typu aplikce injekce (obecný 

standard  -  4. místo, i.d. – 3.místo, s.c. – 2. místo, i.m. 2 místo, i.v. – 2 místo). Jednotnost 

struktury zde není plně dodržena. Pro čtenáře je tedy náročnější se v dokumentech orientovat 

jako v celku. Cíle jsou spíše pojaty jako generalizované postupy, které přímo neurčují 

požadovanou výslednou kvalitu: aplikovat dle řádné indikace lékaře, aplikovat dle řádné 

ordinace, aplikovat s maximální odpovědností. Cílem standardu i.d. aplikace je bezpečné 

vpravení – to lze vnímat jako stanovisko pro určení výsledké kvality. Standard s.c. aplikace 

injekcí uvádí v cíli slovo bez komplikací – lze vnímat jako stanovisko výsledké kvality. 

Standard i.m. zní: aplikovat lék do svalu léčebným způsobem – není zde zmíněna měřitelná 

míra požadované kvality. Standard i.v. zmiňuje na konci cíle bez komplikací. Ve 

standardech není brán ohled na pacienta, jeho informovanost, nejsou zmíněny nežádoucí 

účinky. Vezmu-li v úvahu standardy z ostatních nemocnic, tato nemocnice splňuje kritéria 

z větší části, jelikož užila ve standardech alespoň částečně stanoviska pro určení výsledné 

kvality (jako bezpečně, bez komplikací). 

Standardy z nemoncic B, C nikterak nezdůrazňují bezpečnost, neřeší edukaci 

pacienta,  přičemž jsou vytvářeny s cílem poskytnout kvalitní a bezpečnou péči především 

pro pacienta. 

Vyhodnocení kritéria 3 – Kompetence 

Nemocnice A – ošetřovatelský standard pro aplikaci injekcí z této nemocnice 

předpokládá, že každý zaměstnanec zná popis své pracovní funkce. Nikterak blíže 

nespecifikuje kompetentní osoby k aplikaci injekcí. Splňuje kritéria pouze z větší části. 

Nemocnice B – standard pro apliakci i.d., s.c. a i.m. uděluje kompetence sestře. Druhý 

i.v., infúzí a vaků all in one uvádí všeobecnou sestru dle náplně práce nebo specializované 
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způsobilosti, podobně jako v nemocnici A. Pro aplikaci i.d., s.c. a i.m. by ovšem bylo třeba 

stanovit osoby kompetentní k podávání. Vezmeme-li v úvahu oba dokumenty současně, 

splnují kritéria pouze z větší části. 

Nemocnice C jasně určuje kompetence zdravotnických pracovníků odkazem na zákon 

a vyhlášku, přesně definuje, které typy injekcí smí jaká sestra aplikovat. Díku tomu splňuje 

kritéria. 

Porovnáme-li všechny tři předchozí nemocnice, ošetřovatelské standardy z nemocnice C 

splňují kritérium nejlépe. Odkazují na zákon a vyhlášku, která jasně určuje kompetence 

zdravotnických pracovníků a přímo v textu standardu specifují personál i z hlediska 

způsobilosti pod odborným dohledem nebo bez odborného dohledu. 

Vyhodnocení kritéria 4 – Edukace pacienta 

Edukace pacienta v nemocnici A splňuje kritéria z větší části, jelikož sestra informuje 

o důvodu, o očekávaných účincích a poučí pacienta jak spolupracovat. Není zde zmíněn 

způsob aplikace a poučení o hlášení možných nežádoucích účinků 

V nemocnici B je položka edukace pacienta pro oba standardy stejná. Kompetence 

edukovat je rozdělena mezi lékaře a sestru. Lékař poučí pacienta o důvodu a způsobu, sestra 

vysvětlí možné nepříjemné pocity, požádá o spolupráci při záchytu nežádoucích účinků. 

Z vlastní praxe vím, že lékař není ve většině případů při aplikaci injekce přítomen. Otázkou 

je, zda a jak je tento postup v nemocnici B dodržován. Dle mého názoru, by měla sestra 

nejprve zjistit, jak byl pacient informován lékařem a dle toho vysvětlení upřesnit a doplnit 

informace. Dá se také předpokládat, že sestra kompetentní k úkonům dle zákona zákona 

96/2004 Sb., a vyhlášky 424/ 2004 Sb. je schopna samostatně informovat pacienta o důvodu 

aplikace injekce a zná její účinky. Za předpokladu, že lékař i sestra při edukaci pacienta 

spolupracují výše zmíněním způsobem a lékař je při každé aplikaci přítomen, splňuje tento 

standard kritéria. Zkušená sestra však ví, že  ne každý lékař pacienta kvůli každému nově 

zvolenému léku osobně informuje o důvodu a způsobu aplikace injekce, ať již i.d., s.c., i.m. 

nebo i.v., .I. Mádlová  [http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm]. 

V nemocnici C je situace podobná jako v nemocnici B. Role edukace je rozdělena 

mezi lékaře a sestru. V obecném standardu aplikace injekcí lékař informuje o důvodu, sestra 

o způsobu. Standard i.d. aplikace nepředepisuje edukaci, před s.c. aplikací informuje sestra 

http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm
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o úkonu, lékař není zmíněn. Ve standardu aplikace injekcí i.m. informuje o důvodu a 

možných komplikacích lékař a sestra vysvětlí způsob, spolupráci a nutnost hlásit vedlejší 

účinky. Při aplikaci i.v. lékař informuje o nutnosti podat lék a o komplikacích. Sestra poté 

žádá o spolupráci při aplikaci a upozorní pacienta na nutnost hlásit nepříjemné pocity během 

podávání nebo vedlejší účinky po podání. Z hlediska nejednotnosti všech pětí standardů a 

absence edukace u i.d. a s.c podání splňují standardy z nemocnice C kritéria z větší části. 

Vyhodnocení kritéria 5 – Pomůcky 

Nemocnice A uvádí pomůcky potřebné pro aplikace injekcí v přehledné tabulce. 

Seznam položek je vyhovující. Jednorázové rukavice jsou součástí výbavy. Standard splňuje 

kritérium. 

Nemocnice B - Oba standardy postrádají ve výbavě pomůcek ošetřovatelskou a 

zdravotnickou dokumetaci. K aplikaci léků i.d., s.c., i.m. nepředepisuje standard použití 

jednorázových rukavic a ve výbavě není zmíněna emitní miska pro odkládání infekčního a 

použitého materiálu. Je zde na místě diskuze, zda je vhodné používat jednorázové rukavice 

při aplikaci i.d., s.c., i.m. Autoři D. Jirkovský a kol.  (2012: 267, 285), uvádějí ve své 

publikaci v seznamu pomůcek jednorázové rukavice, ale pouze dle zvyklostí pracoviště. 

Autoři R. Maďar, R. Podstatová a J. Řehořová (2006: 154, 155) uvádějí v knize s názvem 

Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi následující informace: „Rukavice jsou 

osobní ochrannou pomůckou. Zajišťují mechanickou bariéru, která snižuje riziko přenosu 

mikroflóry od pacienta na personál i obráceně a částečně chrání pokožku rukou před 

případními nežádoucími učinky desinfekčních prostředků.“ Dále uvádějí fakt že, „k 

parenterálním úkonům lze použít pouze jednorázové sterilní rukavice a při manipulaci se 

musí dodržovat aseptické postupy“. Stejně tak zabraňuje používání rukavic náhodnému 

přenosu nozokomiálních infekcí z pacienta na pacienta. Standardy aplikace injekcí 

v nemocnici B splňují kritérium z větčí části. 

Nemocnice C splňuje kritérium z větší části, jelikož ve výčtu položek chybí rukavice 

a zdravotnická dokumentace, podobně jako ve standardech nemocnice B.  

Vyhodnocení kritéria 6 – Postup 

Nemocnice A – postup je popsán vyčerpávajícím způsobem, přesto splňuje kritéria 

s větší části. Před výkonem provádí sestra trojitou kontrolu ověření totožnosti pacienta. 
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V postupu není uvedeno, že připravené léky je třeba řádně označit jménem pacienta, štítkem 

atd., aby v období mezi přípravou a podáním nedošlo k záměně léku. Autoři D. Jirkovský a 

kol.  (2012: 285),  zmiňují ve své publikaci následující krok v postupu: „Připravená injekční 

stříkačka s lékem, jménem pacienta, rokem narození, názvem, množstvím i způsobem 

podání léku, datum a hodinou aplikace“. 

Nemocnice B – standard aplikace injekcí i.d., s.c a i.m zmiňuje nutnost, aby léky byly 

označeny štítkem s názvem léku se jménem pacienta. Sestra spávně ověřuje totožnost 

pacienta. Nevýhodou popsaného postupu je jeho stručnost, úsekovitost. Nevysvětluje 

aktivity v pořadí za sebou. Sestra není upozorněna na sledování nežádoucích účinků. 

Standard aplikce injekcí i.v., infuzí a all in one vaků se problematice aplikace intravenózní 

cestou příliž nevěnuje. Opět je tento postup psán v bodech, které na sebe časově nenavazují, 

jedná se spíše o rady v případech, kdy je třeba dávat pozor. Z tohoto důvodu splňuje 

kritérium z menší části. 

Nemocnice C – postup je popsán vyčerpávajícím způsobem pomocí krátkých 

přehledných bodů. Dle náročnosti úkonu rozdělen na před, běhěm a po aplikaci. Pouze i.m. 

standard ale upozorňuje na nutnost ověření správnosti naordinovaného léku a ověření 

totožnosti pacienta. Pacient se nesleduje kvůli výskytu nežádoucích projevů ve všech pěti 

standardech. Ne ve všech standardech je v postupu zmíněna potřeba označit injekční 

stříkačku štítkem se jménem pacienta. Velkou nevýhodou je nejednotost v postupech v pěti 

různých standardech. Z výše zmíněnách hledisek splňje kritérium z menší části. 

Vyhodnocení kritéria 7 – Komplikace 

Nemocnice A popisuje komplikce vyčerpávajícím způsobem. Standard splňuje 

kritéria. Výskyt komplikací je rozdělen na fáze před, během a po aplikaci. 

Nemocnice B tuto problematiku neřeší, nesplňuje kritérium. 

Nemocnice C Standard splňuje krtéria z větší části, jelikož u i.d. aplikace nejsou 

komplikace uvedeny. Standard neupozorňuje či neodkazuje na postupy jak hlásit nežádoucí 

účinky. 
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Vyhodnocení kritéria 8 – Použité zdroje 

Nemocnice A uvádí použíté zdroje v kapitole nazvané použitá literatura. 

Nemocnice B neuvádí použité zdroje. 

Nemocnice C neuvádí použité zdroje. 

Vyhodnocení kritéria 9 – Kritéri měřitelnosti a kontroly 

Nemocnice A – součástí standardu je tabulka pro hodnocení, plnění se značí pomocí 

bodů. 

Nemocnice B nemá ve standaredech kapitotu jak měřit a kontrolovat dodržování 

standardů. Součástí standardu by mělo být i schéma kontrol nebo hodnocení (v oblasti 

kvality se užívá pojem audit), doporučuje se hodnotit všechna kritéria. Je nutné připravit ke 

konkrétnimu standardu kontrolní list, en tímto způsobem je možné dosahovanou kvalitu 

standardu na odděleních měřit. Více k tomutu téma v práci, kapitola 6.4.1, I. Mádlová 

[http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm] 

http://www.fnplzen.cz/data/prac/usek/pece/metodikadysssy.htm
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6.7. Výsledky - hodnocení kritérií 

Splňuje požadavky kritéria – 3 body 

Splňuje požadavky kritéria z větší části – 2 body 

Splňuje požadavky kritéria z menší části – 1 body 

Nesplňuje –  0 bodů 

 

 

 

  

Kritéria hodnocení Nemocnice 

A 

Nemocnice B Nemocnice 

C 

Koncepce ošetřovatelského standardu 3 2 1 

Ošetřovatelský cíl 3 2 2 

Kompetence 2 2 3 

Edukace pacienta 2 3 2 

Pomůcky 3 2 2 

Postup  2 1 1 

Komplikace 3 0 3 

Použité zdroje 3 0 0 

Měřitelnost a kontrola 3 0 0 

Celkem 24 12 13 
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IV. ZÁVĚR 

Hlavním záměrem mé práce bylo porovnat formální a praktickou stránku 

ošetřovatelských standardů pro aplikaci injekcí ve třech různých zdravotnických zařízeních 

s ohledem na koncepci standardu a jednotlivá stukturální, procesuální a výsledková kritéria. 

Stanovená hypotéza předpokládá, že akreditovaná nemocnice poskytuje vyšší kvalitu péče 

a bezpečnosti pacienta v oblasti aplikace injekcí než neakreditované zdravotnické zařízení. 

Bylo osloveno šest nemocnic s prosbou o poskytnutí ošetřovateslkých standardů pro 

aplikace injekcí. Tři zdravotnické organizace materiály poskytly pod podmínkou zachování 

anonymity. K porovnání kvality dokumentů byla použita kvalitativní výzkumná metoda – 

obsahová analýza. Ošetřovatelské standardy z nemocnic A, B, C byly hodnoceny na základě 

předem zvolených devítí kritérií.  

Nemocnice A splnila vybraná kritéria nejlépe. Z celkového hodnocení obdržela 

nejvíce bodů. Tato organizace získala mezinárodní akreditaci Joint Commission 

International. Z výsledků obsahové analýzy vyplývá, že kvalita ošetřovatelských standardů 

pro aplikace injekcí odpovídá získanému ocenění v oblasti kvality daného zařízení. 

Akreditace od Joint Commission International, jak uvádí Škrla a Škrlová (2008: 25), „udává 

globální standard kvality a bezpečnosti péče, proto není překvapující, že tato organizace 

začlenila již v roce 2002 do svých standardů požadavek na kontinuální vyhodnocování rizik 

a procesů ve zdravotnických zařízeních“. Nemocnice A, jako jediná ze tří zkoumaných 

zařízení, uvádí v ošetřovatelských standardech kritéria měřitelnosti a hodnocení standardů – 

tudíž stanovuje požadovanou míru kvality, která je měřitelná. Koncepce ošetřovatelských 

standardů z tohoho zařízení je v porovnání s ostatními nejvíce vyhovující, a to díky 

přehlednosti a jednotnosti uspořádání jednotlivých kapitol.  

Nemocnice B též získala akreditaci od nezávislé externí akreditační společnosti, jejíž 

jméno nebude z pochopitelných důvodů uvedeno. Z hodnocených zařízení obdržela 

nemocnice za kvalitu zpracování ošetřovatelského standardu v rámci obsahové analýzy 

nejméně bodů. Nemocnice C, která svou kvalitu dokládá certifikátem kvality ISO 9001, 

získala v rámci hodnocení kritérií obsahové analýzy o jeden bod více než Nemocnice B. Na 

základně těchto výsledků nelze tedy definitivně potvrdit předem stanovenou hypotézu, že 

akreditovaná nemocnice poskytuje vyšší kvalitu péče a bezpečnosti pacienta v oblasti 
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aplikace injekcí než neakreditované zdravotnické zařízení. Velmi totiž záleží na kvalitě 

organizace, která akreditaci uděluje. Autor J. Madar (2004) uvádí ve své publikaci rozdílné 

pohledy na proces akreditace nemocnic. Společnosti, které akreditace udělují, nejsou 

kontrolovány žádnou veřejnou organizací a jejch činnosti nejsou dány žádnou zákonou 

normou. Z tohoto pohledu nelze vnímat udělení ocenění kvality jakoukoliv nezávislou 

akreditační společností za důkaz poskytování lepší a kvalitnější péče pro pacienty, než 

v zařízení, které například disponuje pouze certifikátem ISO 9001.  

Ošetřovatelské standardy z nemocnice A, která je akreditovaná JCI, sice splňují 

nejlépe předem stanovená kritéria obsahové analýzy, ale nelze již tvrdit, že nemocnice B, 

která je akreditována nezávislou akreditační společností, splňuje kritéria lépe než nemocnice 

C, která akreditovaná není. Předem stanovená hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Z výsledků obsahové analýzy lze odvodit, které body potřebné pro bezpečnost 

pacienta a efektivitu ošetřovatelské péče mohou být ve standardech ošetřovateslké péče pro 

podávání injekcí (nebo i léků obecně) opomíjeny. Dovoluji si tedy uvést několik doporučení, 

která by měla přispět ke zlepšení kvality při tvorbě či revizi těchto dokumentů. Standardy 

by měly mít jasně uvedené cíle, které předepisují očekávanou úrověn kvality. Tato úroveň 

kvality by měla být měřitelná, tudíž je třeba do struktury ošetřovatelského standardu 

implementovat také kapitolu, která se zabývá auditem či předepisuje kontrolní 

mechanizmus, pomocí kterého se požadovaná úroveň kvality poskytované péče bude moci 

změřit. V neposlední řadě by součástí postupu při podávání jakéhokoliv léčiva měl být bod, 

který zdůrazňuje nutnost předem připravené léky řádně označit jménem pacienta, štítkem 

atd., aby v období mezi přípravou a podáním nedošlo k záměně léku. 

V poslední řade bylo cílem mé práce připomenout aktuálnost tématu a poskytnout 

pokud možno co nejucelenější informace o kvalitě ve zdravotnictví. Bude-li v nemocnicích 

nastavena vhodná organizační kultura a budou-li důsledně a zodpovědně sledovány 

indikátory kvality, nežádoucí účinky a jiná měřítka kvality, může každý zdravotnický 

pracovník přispívat ke zvyšování úrovně ošetřovatelské péče. K tomu je třeba stanovit reálné 

cíle, nastavit efektivní týmovou spolupráci a zajistit zkušený a motivovaný personál, který  

chápe nutnost celoživotního vzdělávání. Doufám, že tato diplomová práce by mohla přispět 

ke zvýšení povědomí zdravotnických pracovníků v oblasti podávání léčiv a pomoci zlepšit 

bezpečnost pacientů i personálu během tohoto procesu. 
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