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Úvodní představení tématu 

 

Akreditované zařízení zajišťuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče tím, že neustále 

sleduje, analyzuje a vylepšuje veškeré možné kvalitativní ukazatele. Z mnoha cílů bych ráda 

jmenovala cíle bezpečnostní, kterým se dále hodlám ve své práci věnovat. 

Je nutné poskytovat péči především bezpečnou pro pacienta, tzn. minimalizovat 

omyly. Bezpečnostní cíle mapují rizikové situace během pobytu v nemocnici a ukládají 

zdravotnickému zařízení povinnost stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy vedoucí k 

jejich naplnění. 

Bezpečnostní  cíle stanovené JCI: 1. Správná identifikace pacienta 

     2. Bezpečná komunikace 

     3. Nakládání s vysoce rizikovými léčivy 

     4. Prevence pochybení při invazivním výkonu 

     5. Prevence nozokomiálních nákaz – hygiena 

     6. Prevence pádu v nemocničním zařízení 

 

Ve své práci se budu věnovat prvním čtyřem cílům, tj. veškerým možným rizikových 

situacím, při kterých může docházet k ohrožení pacienta při podávání léčiv zdravotnickým 

personálem. Léčiva jsou nejčastěji využívaným terapeutickým prostředkem současné 

medicíny. Dle údajů z webových stránek Katedry klinické a sociální farmacie UK vyplývá, 

že až 40 % poškození hospitalizovaných pacientů může souviset s léčivy. Otázky 

bezpečného podávání medikamentů jsou proto stále častěji diskutovány jak odbornou tak 

laickou společností. Bezpečné podávání a používání léčiv zabraňuje poškození zdraví 

pacienta a zahrnuje v sobě procesy a činnosti, pomocí kterých se lze bránit, vyhnout nebo 

korigovat pochybení související s léčivy. 
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Formulace problematiky a cíle práce 

 

Zařízení, ve kterém jsem se rozhodla realizovat svou diplomovou práci, velice dbá 

na kvalitu poskytované zdravotní péče. V roce 2005 prošla nemocnice úspěšně akreditačním 

auditem a získala mezinárodní akreditaci Joint Commission International. V roce 2008 

proběhl úspěšně reakreditační audit a zdravotnickému zařízení byla udělena akreditace do 

roku 2011. Tento rok tedy čeká nemocnici již druhá obhajoba. Součástí obhajoby bude i 

problematika bezpečnostního podávání léčiv. Celý proces a příprava bude obnášet audity a 

možné změny v oblasti postupů ošetřovatelské péče – standardů, edukaci personálu a 

zajištění vhodného technického vybavení tak, aby možnost, že dojde k omylu při podávání 

léčiv, byla minimalizována. 

K pochybení při podávání léků může dojít z několika důvodů. V práci se budu 

zabývat všemi možnostmi a situacemi, při kterých dochází k selhávání zdravotnického 

personálu či techniky a prostředků, které jsou k tomu zapotřebí. Hodlám se také zaměřit na 

vysoce riziková léčiva, LASA léčiva, kde léková balení jsou si podobná. Tyto léky 

identifikuji a fotograficky zdokumentuji.  

K zjištění stavu situace poslouží vnitřní audity, analýza měření kvality FMEA 

(failure modes and effects analysis). Po celou dobu bude probíhat spolupráce s týmem pro 

kvalitu a vybranými zástupci různých oddělení, které se za účelem řešení problematiky 

pravidelně scházejí. Cílem diplomové práce je vytvořit jednotný postup ošetřovatelské péče 

(standard), kde účelem bude dosažení co nejbezpečnějšího postupu při podávání léků a 

vytvoření manuálu s vysoce rizikovými léčivy. 

 

Metodologie výzkumné části 

 

K vytvoření jednotného standardu využiji komparativní analýzu, která bude vycházet 

ze srovnání třech konkrétních zdravotnických zařízení, přičemž každé z nich je umístěno 

v jiné zemi, a to v ČR, Velké Británie a Německu. Výsledným srovnáním vyhodnotím 

pozitiva a nedostatky  standardů v jednotlivých  zařízeních a na základě těchto poznatků se 

pokusím vytvořit přehlednější a systematičtější standard, který bude těžit z výhod a přínosů 

předchozích postupů ošetřovatelské péče a zároveň se vyvaruje jejich nedostatků. 
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