Bezpečnostní cíle
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření
k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních
bezpečnostních cílů v RÚ usilujeme o snížení nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče.
Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ
RBC 1 - Bezpečná identifikace pacientů
V rámci přijetí do naší nemocnice Vám přijímající sestra umístí na pravé zápěstí identifikační
náramek, který slouží k prevenci záměny a přispívá k zajištění Vašeho bezpečí. Na náramku je
uvedeno čárový kód, jméno, příjmení, název zdravotnického zařízení, kde jste hospitalizován/a
(Revmatologický ústav)

Správného ambulantního pacienta ověřujeme dotazem na jméno a datum narození a
následně kontrolujeme zdravotnickou dokumentaci a kartičku zdravotní pojišťovny pacienta.
Správného hospitalizovaného pacienta ověřujeme dotazem na jméno a datum narození
(pokud je pacient schopen komunikovat), kontrolou identifikačního náramku a kontrolou
zdravotnické dokumentace.
Identifikace pacienta je prováděna vždy před:
podáním léčiv
krve a transfuzních přípravků
před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením
diagnostickými a terapeutickými výkony






RBC 2 - Bezpečnost při používání rizikových léčiv
Klademe důraz na bezpečné uskladnění a podávání rizikových léčiv (návykové látky,
hepariny, inzuliny, koncentrované elektrolyty, cytotoxická léčiva). V RÚ jsou riziková léčiva na
každém oddělení uložena v uzamčené skříňce, odděleně od běžně užívaných léčiv. Tato léčiva
jsou skladovaná ve zvláštním režimu, pravidelně je kontrolován jejich fyzický stav včetně jejich
spotřeby. To vše proto, aby bylo zamezeno případnému zneužití či nesprávnému podání léčiva.
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RBC 3 - Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
Využíváme jednotný postup zajišťující provádění správného výkonu u správného pacienta
ve správné lokalizaci. Používáme standardizovaný způsob označování místa výkonu. Před
samotným výkonem provádíme tzv. bezpečnostní proceduru, jejímž cílem je ověření správnosti
identifikace pacienta a výkonu
RBC 4 - Prevence pádů pacientů
Při vstupním vyšetření provádí všeobecné sestry u všech pacientů na lůžkových odděleních
hodnocení rizika pádu pacienta. Pokud u Vás zjistíme vysoké riziko pádu, na pelest Vašeho lůžka
sestra připevní červený plastový proužek a poučí Vás o tom, jak můžete riziko pádu snížit na
minimum (mj. Vás seznámí se způsobem použití zvonku k přivolání sestry, zvonek uloží tak, abyste
ho měl/la v dosahu, v některých případech Vás upozorní na nutnost přivolat si doprovod sestry
v případě, že potřebujete lůžko opustit).
I v případě nízkého rizika pádu Vás sestra poučí o tom, jak Vy sám/ a můžete riziko pádu
snížit na minimum.
U většiny pacientů s revmatologickým onemocněním je riziko pádu vyšší. Preventivní
opatření vedoucí ke snížení rizika pádu jsou proto přesně stanovená pro všechny pacienty.
V případě pacientů s vysokým rizikem jsou bezpečnostní opatření rozšířena. Personál naší
nemocnice dlouhodobě usiluje o snížení výskytu pádů v průběhu hospitalizace. I proto Vám bude
denně připomínat, jak účinně pádu předejít.
Pády jsou v Revmatologickém ústavu sledovány, pravidelně provádíme analýzu a
vyhodnocení příčin pádů. V případě potřeby jsou stanovena nápravná a preventivní opatření.
Pro úspěšnou prevenci pádu je však nezbytná spolupráce pacienta s ošetřujícím
personálem. Dodržujte prosím všechna doporučená bezpečnostní opatření

Prevence pádů
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Pomůcky k bezpečnému přesunu pacienta

„Roll on“ podložka
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Úprava sociálního zařízení

RBC 5 - Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
Klademe důraz na zavádění a dodržování správných postupů pro provádění hygieny rukou
při poskytování péče, které představují základní opatření zaměřené na snižování rizika vzniku
nemocničních infekcí.
Velmi si vážíme spolupráce Vaší i Vašich blízkých v této oblasti.
Provádíme pravidelná školení všech pracovníků v metodách prevence a kontroly infekcí.
Proces prevence a kontroly infekcí je komplexním způsobem začleněn do celkového programu
zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů.

KDY MÁ PERSONÁL PROVÉST DEZINFEKCI RUKOU?
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KDY SI MÁTE MÝT RUCE
Vždy
1. Před jídlem
2. Po použití toalety

JAK?
Ruce:
1. Namočte dostatečným množstvím vody
2. Namydlete mýdlem a ruce myjte alespoň
20 vteřin (postupujte dle obrázku)
3. Nakonec řádně opláchněte

5

