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Obsah prezentaceObsah prezentace

JointJoint CommissionCommission InternationalInternational -- akreditace v akreditace v 
NNHNNH
Aplikace konkrAplikace konkréétntníího standardu ACC: ho standardu ACC: 
Kontinuita a dostupnost pKontinuita a dostupnost pééčče (e (perioperaperioperaččnníí
ppééčče: týmove: týmováá spoluprspoluprááce, vztah k typu pce, vztah k typu pééčče, e, 
poskytovanposkytovanéé NNH, ukNNH, ukáázka interpretace obecnzka interpretace obecněě
znzněějjííccíího standardu)ho standardu)
BezpeBezpeččnostnnostníí ccííl l čč. 4. 4
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Akreditace JCI v NNHAkreditace JCI v NNH

ČČerven 2005 prvnerven 2005 prvníí certifikcertifikáát (doba pt (doba přřííprav 2 roky)prav 2 roky)
ČČerven 2008 erven 2008 –– certifikcertifikáát obht obháájen, III. Vydjen, III. Vydáánníí MezinMezináárodnrodníích ch 
akreditaakreditaččnníích standardch standardůů
14 kapitol, IPSG14 kapitol, IPSG
FMS ZajiFMS Zajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti nemocninosti nemocniččnníího prostho prostřřededíí ––
zdravotnickzdravotnickáá technika, budovy, potechnika, budovy, požžáárnrníí zabezpezabezpeččeneníí, nebezpe, nebezpeččnnéé
lláátky a materitky a materiáályly……. . 
FMS1: FMS1: Nemocnice vyhovuje pNemocnice vyhovuje přřííslusluššným zným záákonkonůům, podzm, podzáákonným normkonným normáám m 
a poa požžadavkadavkůům kontrolnm kontrolníích orgch orgáánnůů
PrPrůůbběěh auditu h auditu –– metodika STOPAmetodika STOPAŘŘ (aktu(aktuáálnlníí pacient, pacient, 
dokumentace, vzdokumentace, vzáájemnjemnéé vztahy mezi pracovivztahy mezi pracoviššti a týmy, ti a týmy, 
personpersonáálnlníí spisy), shoda se standardy a legislativou spisy), shoda se standardy a legislativou ČČRR
KritKritééria výbria výběěru pacienta ru pacienta 
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ACC: dostupnost a kontinuita pACC: dostupnost a kontinuita pééččee

ACC.2:ACC.2: Nemocnice stanovNemocnice stanovíí a realizuje postup pro a realizuje postup pro 
zajizajiššttěěnníí kontinuity pkontinuity pééčče paciente pacientůům a pro zajim a pro zajiššttěěnníí
koordinace koordinace ččinnosti zdravotnických pracovninnosti zdravotnických pracovnííkkůů
IndikIndikáátor 3: tor 3: PracovnPracovnííci nemocnice vci nemocnice věěddíí, kdo odpov, kdo odpovííddáá
za pza pééčči, poskytnutou jednotlivým pacienti, poskytnutou jednotlivým pacientůůmm
Od obecnOd obecnéého znho zněěnníí standardu k jeho standardu k jeho 
konkrkonkréétntníím aplikacm aplikacíím v provozum v provozu
NNáálezy plezy přři akreditai akreditaččnníím m ššetetřřeneníí
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Kontinuita pKontinuita pééčče a odpove a odpověědnosti v dnosti v 
perioperaperioperaččnníímm obdobobdobíí

V NNH 19 000 hospitalizacV NNH 19 000 hospitalizacíí, 14 000 operac, 14 000 operacíí/rok 2008/rok 2008
RizikovRizikováá mmíísta sta perioperaperioperaččnníí ppééčče (odde (odděělenleníí –– ssáál l ––
pooperapooperaččnníí ppééčče), pe), přřededáávváánníí pacienta, zmpacienta, změěna na 
odpovodpověědných zdravotndných zdravotnííkkůů, , ččasovasováá nnáávaznost zvaznost zááznamznamůů
KonkrKonkréétntníí odpovodpověědnost konkrdnost konkréétntníího zdravotnho zdravotnííka: ka: 
kdy, kdo a v jakkdy, kdo a v jakéém stavu pacienta pm stavu pacienta přředal/pedal/přřevzal, evzal, 
nnáávaznostvaznost

DokumentaceDokumentace, uk, ukáázkyzky
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PPřřed transportem na operaed transportem na operaččnníí ssááll

OddOdděělenleníí, odes, odesíílajlajííccíí pacienta na spacienta na sááll
Kontrola pKontrola přředoperaedoperaččnníí ppřříípravy pravy 
Kdo? Sestra odesKdo? Sestra odesíílajlajííccíí pacienta na spacienta na sááll
Co kontrolujeme?Co kontrolujeme?
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TTěěsnsněě ppřřed transportem na sed transportem na sáál l --
zzáávvěěrereččnnáá kontrola pkontrola přříípravy k operacipravy k operaci

((ččas, odpovas, odpověědndnáá osoba)osoba)
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PooperaPooperaččnníí sledovsledováánníí pacientapacienta

Kontinuita pooperaKontinuita pooperaččnníího sledovho sledováánníí

1.1. Anesteziologický týmAnesteziologický tým→→ppřřededáánníí
pacientapacienta

2.2. TransportTransport

3.3. PooperaPooperaččnníí oddodděělenleníí
MonitoraceMonitorace vitvitáálnlníích funkcch funkcíí
ZZááznam vitznam vitáálnlníích funkcch funkcíí ((ččas, odpovas, odpověědndnáá osoba)osoba)
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UkonUkonččeneníí sledovsledováánníí anesteziologickým týmem anesteziologickým týmem 
((ččas, odpovas, odpověědndnáá osoba)osoba)
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ZajiZajiššttěěnníí pacientpacientůů bběěhem transportu hem transportu 
z OS na oddz OS na odděělenleníí

MinimMinimáálnlněě pulznpulzníí oxymetr oxymetr 
(mo(možžnost tisku prnost tisku průůbběěhu transportu)hu transportu)

sledovsledováánníí tepovtepovéé
frekvence frekvence 
sledovsledováánníí SpOSpO22
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Transport ze sTransport ze sáálu a pooperalu a pooperaččnníí
sledovsledováánníí na standardnna standardníím lm lůžůžku (ku (ččas, as, 

odpovodpověědndnáá osoba)osoba)
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BezpeBezpeččnostnnostníí ccííl l čč. 4:  Prevence z. 4:  Prevence záámměěny ny 
pacienta, výkonu a lokalizace provedenpacienta, výkonu a lokalizace provedeníí

IndikIndikáátor standardu tor standardu čč. 1: . 1: Nemocnice v rNemocnice v ráámci týmovmci týmovéé
spoluprspoluprááce stanovce stanovíí jednotný postup, zajijednotný postup, zajiššťťujujííccíí provprováádděěnníí
sprspráávnvnéého výkonu u sprho výkonu u spráávnvnéého pacienta ve sprho pacienta ve spráávnvnéé lokalizacilokalizaci……

PravPraváá nebo levnebo leváá? ? –– oznaoznaččeneníí strany za strany za úúččasti asti 
pacientapacienta
Kdy? NejpozdKdy? Nejpozděěji pji přřed poded podáánníím premedikace. m premedikace. 
Kdo? Kdo? –– JasnJasnéé stanovenstanoveníí odpovodpověědnosti, pacient, dnosti, pacient, 
zdravotnzdravotnííkk
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OvOvěřěřeneníí a potvrzena potvrzeníí operovanoperovanéé strany strany 
-- na oddna odděělenleníí ppřři pi přříípravpravěě k operaci  k operaci  ––

VerifikaVerifikaččnníí protokolprotokol
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Na sNa sáále ple přřed zahed zaháájenjeníím operace m operace ––
PerioperaPerioperaččnníí bezpebezpeččnostnnostníí procesproces
IndikIndikáátor 3: tor 3: Nemocnice zavede postup k verifikaci a Nemocnice zavede postup k verifikaci a 
dostupnosti potdostupnosti potřřebnebnéého vybavenho vybaveníí a dokumentace k a dokumentace k 
výkonu..výkonu..
PotvrzenPotvrzeníí ppřřipravenosti týmu a vybavenipravenosti týmu a vybaveníí
Kdo? Celý operaKdo? Celý operaččnníí týmtým
Jak? Jak? ČČlenovlenovéé týmu potvrdtýmu potvrdíí, zaznamen, zaznamenáá obobííhajhajííccíí
perioperaperioperaččnníí sestrasestra
Kdy? PKdy? Přřed zahed zaháájenjeníím výkonum výkonu
Kam? Kam? PerioperaPerioperaččnníí listlist
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PPřřed zahed zaháájenjeníím operacem operace
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ZZáávvěěremrem

JasnJasněě a srozumitelna srozumitelněě
stanovenstanovenáá pravidla a pravidla a 
odpovodpověědnosti usnaddnosti usnadňňujujíí
týmovou spoluprtýmovou spolupráácici
DokumentaceDokumentace
Nejde o výsledek auditu, Nejde o výsledek auditu, 
jde o pacientyjde o pacienty
Ale takAle takéé o no náás, s, 
zdravotnzdravotnííky!!ky!!
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