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Hospitalizovaný pacient v Hospitalizovaný pacient v 
ohroohrožženeníí

ohroohrožžujujííccíí faktoryfaktory
viryviry
mikrobymikroby
bakterie bakterie –– b. infekce mb. infekce máá na svna svěědomdomíí stejný postejný poččet obet oběěttíí
jako dopravnjako dopravníí nehodynehody
úúrazy vlastnrazy vlastníí vinouvinou
zdravotnickzdravotnickéé prostprostřředkyedky
zdravotnický personzdravotnický personáál l 
kakažždý 10.pacient podý 10.pacient pošškozen , u 3% hospitalizovaných kozen , u 3% hospitalizovaných 
vváážžnnéé popošškozenkozeníí zdravzdravíí



Co pro to udCo pro to uděělat?lat?

zajistit zajistit úúččinný systinný systéém kontroly a zm kontroly a záájem jem 
zdravotnických zazdravotnických zařříízenzeníí o zlepo zlepššovováánníí ppééčče e 
o pacienty a jejich bezpeo pacienty a jejich bezpeččíí

Jakým zpJakým způůsobem?sobem?



SAK SAK –– SpojenSpojenáá akreditaakreditaččnníí
komise ( 1998)komise ( 1998)

poslposláánníí –– trvaltrvaléé zvyzvyššovováánníí kvality a kvality a 
bezpebezpeččíí zdravotnzdravotníí ppééčče v e v ČČR pomocR pomocíí
akreditacakreditacíí zdrav.zazdrav.zařříízenzeníí a poradenska poradenskéé
ččinnostiinnosti



AKREDITACEAKREDITACE

Co to je?Co to je?
ProPročč je potje potřřeba?eba?
ZZááttěžěž pro zampro zaměěstnance?stnance?
Byrokracie a dalByrokracie a dalšíší pappapííry.ry.



PPŘŘÍÍPRAVA NA AKREDITACIPRAVA NA AKREDITACI

vytvovytvořřeneníí ppřříípravnpravnéého akreditaho akreditaččnníího týmu            ho týmu            
RADA PRO KVALITU RADA PRO KVALITU –– manager kvality manager kvality 
jmenovjmenováánníí ččlenlenůů rady , rozvrrady , rozvržženeníí povinnostpovinnostíí a a 
odpovodpověědnostdnostíí
tvorba akreditatvorba akreditaččnníích standardch standardůů,vnit,vnitřřnníích ch 
standardstandardůů,sm,směěrnic (minimum platnrnic (minimum platnáá legislativa)legislativa)

Jaký postoj zaujmout k akreditaci z pohledu naJaký postoj zaujmout k akreditaci z pohledu našíší
odbornosti BMI,BMT,THP? odbornosti BMI,BMT,THP? 
JmenovJmenováánníí do rady  nebo konzultado rady  nebo konzultaččnníí ččinnost.innost.



Pohled z pozice BMIPohled z pozice BMI

3 z3 záákladnkladníí zzáákonykony

zzáákon kon čč. 18/1997 Sb. v platn. 18/1997 Sb. v platnéém znm zněěnníí ––
Atomový zAtomový záákon kon 

zzáákon kon čč. 123/2000 Sb. v platn. 123/2000 Sb. v platnéém znm zněěnníí -- o o 
zdravotnických prostzdravotnických prostřředcedcíích (zch (záákon kon čč. 346/2003 . 346/2003 
Sb. )Sb. )

zzáákon kon čč. 505/1990 Sb. v platn. 505/1990 Sb. v platnéém znm zněěnníí ––
MetrologickýMetrologický zzáákonkon



Odkazy na legislativuOdkazy na legislativu
navazujnavazujííccíí vyhlvyhlášášky ky 
vlvláádndníí nanařříízenzeníí
novely novel novely novel 

www.www.sujbsujb..czcz/?c_id=87/?c_id=87
www.www.mzcrmzcr..czcz//OdbornikOdbornik//PagesPages/37/37--informace informace --oo--
pravnichpravnich--predpisechpredpisech--upravujicichupravujicich--oblastoblast--
zdravotnickychzdravotnickych--prostredkuprostredku--vv--ččeskeskéé--republice.republice.htmlhtml
http://www.http://www.cmicmi..czcz/index./index.phpphp??

dwndwn=1&par=4231&=1&par=4231&wdcwdc=96&=96&langlang=1  =1  

http://www.sujb.cz/?c_id=87
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/37-informace -o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-�esk�-republice.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/37-informace -o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-�esk�-republice.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/37-informace -o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-�esk�-republice.html
http://www.cmi.cz/index.php


NavazujNavazujííccíí vyhlvyhlášáškyky
k Atomovk Atomovéému zmu záákonukonu

vyhlvyhlášáška ka čč. 307/2002 Sb. ve zn. 307/2002 Sb. ve zněěnníí vyhlvyhlášášky ky 
čč.499/2005 Sb. o radia.499/2005 Sb. o radiaččnníí ochranochraněě
vyhlvyhlášáška ka čč.318/2002 .318/2002 SbSb ve znve zněěnníí vyhlvyhl..čč.2/2004 .2/2004 
Sb. o podrobnostech k zajiSb. o podrobnostech k zajiššttěěnníí havarijnhavarijníí
ppřřipravenostiipravenosti
vyhlvyhlášáška ka čč.132/2008 Sb.  o syst.132/2008 Sb.  o systéému jakosti a mu jakosti a 
zabezpezabezpeččovováánníí jakosti vybraných zajakosti vybraných zařříízenzeníí
vyhlvyhlášáška ka čč.146/1997 Sb. ve zn.146/1997 Sb. ve zněěnníí
vyhlvyhl..čč.315/2002 Sb.  o po.315/2002 Sb.  o požžadavcadavcíích na ch na 
kvalifikaci a zpkvalifikaci a způůsobu ovsobu ověřěřovováánníí zvlzvlášáštntníí odbornodbornéé
zpzpůůsobilosti vybraných pracovnsobilosti vybraných pracovnííkkůů



NavazujNavazujííccíí vyhlvyhlášáškyky
k  zk  záákonu o ZPkonu o ZP

vyhlvyhlášáška ka čč. 316/2000 Sb., kterou se stanov. 316/2000 Sb., kterou se stanovíí
nnááleležžitosti zitosti záávvěěrereččnnéé zprzpráávy o klinickvy o klinickéém m 
hodnocenhodnoceníí zdravotnickzdravotnickéého prostho prostřředkuedku
vyhlvyhlášáška ka čč. 501/2000 Sb.,kterou se stanov. 501/2000 Sb.,kterou se stanovíí
formy, zpformy, způůsoby ohlasoby ohlaššovováánníí nenežžáádoucdoucíích pch přřííhod hod 
zdravotnických prostzdravotnických prostřředkedkůů, jejich evidov, jejich evidováánníí, , 
ššetetřřeneníí a vyhodnocova vyhodnocováánníí, dokumentace a jej, dokumentace a jejíí
uchovuchováávváánníí a na nááslednslednéé sledovsledováánníí s cs cíílem lem 
ppřředchedcháázenzeníí vzniku nevzniku nežžáádoucdoucíích pch přřííhod, hod, 
zejmzejmééna jejich opakovna jejich opakováánníí (vyhl(vyhlášáška o ka o 
nenežžáádoucdoucíích pch přřííhodhodáách zdravotnických ch zdravotnických 
prostprostřředkedkůů), ve zn), ve zněěnníí pozdpozděějjšíších zmch změěnn



NavazujNavazujííccíí vyhlvyhlášáškyky
k  zk  záákonu o ZPkonu o ZP

vyhlvyhlášáška ka čč. 11/2005 Sb., kterou se stanov. 11/2005 Sb., kterou se stanovíí druhy druhy 
zdravotnických prostzdravotnických prostřředkedkůů se zvýse zvýššeným rizikem eným rizikem 
pro upro užživatele nebo tivatele nebo třřetetíí osoby a o sledovosoby a o sledováánníí
ttěěchto prostchto prostřředkedkůů po jejich uvedenpo jejich uvedeníí na trh.na trh.
vyhlvyhlášáška ka čč. 356/2001 Sb., o povolov. 356/2001 Sb., o povolováánníí výjimek výjimek 
ze splnze splněěnníí technických potechnických požžadavkadavkůů na na 
zdravotnický prostzdravotnický prostřředek pro jeho pouedek pro jeho použžititíí ppřři i 
poskytovposkytováánníí zdravotnzdravotníí ppééčče a o rozsahu e a o rozsahu 
zvezveřřejejňňovaných ovaných úúdajdajůů o jejich povoleno jejich povoleníí



NavazujNavazujííccíí nanařříízenzeníí vlvláádydy
k  zk  záákonu o ZPkonu o ZP

nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 336/2004 Sb., kterým se . 336/2004 Sb., kterým se 
stanovstanovíí technicktechnickéé popožžadavky na zdravotnickadavky na zdravotnickéé
prostprostřředkyedky
nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 154/2004 Sb., kterým se . 154/2004 Sb., kterým se 
stanovstanovíí technicktechnickéé popožžadavky na zdravotnickadavky na zdravotnickéé
prostprostřředky a kterým se medky a kterým se měěnníí nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. . 
251/2003 Sb., kterým se m251/2003 Sb., kterým se měěnníí nněěkterkteráá nanařříízenzeníí
vlvláády vydandy vydanáá k provedenk provedeníí zzáákona kona čč. 22/1997 . 22/1997 
Sb., o technických poSb., o technických požžadavcadavcíích na výrobky a o ch na výrobky a o 
zmzměěnněě a doplna doplněěnníí nněěkterých zkterých záákonkonůů, ve zn, ve zněěnníí
pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů



NavazujNavazujííccíí nanařříízenzeníí vlvláádydy
k  zk  záákonu o ZPkonu o ZP

nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 154/2004 Sb., kterým se . 154/2004 Sb., kterým se 
stanovstanovíí technicktechnickéé popožžadavky na aktivnadavky na aktivníí
implantabilnimplantabilníí zdravotnickzdravotnickéé prostprostřředky a kterým edky a kterým 
se mse měěnníí nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 251/2003 Sb., kterým . 251/2003 Sb., kterým 
se mse měěnníí nněěkterkteráá nanařříízenzeníí vlvláády vydandy vydanáá k k 
provedenprovedeníí zzáákona kona čč. 22/1997 Sb., o technických . 22/1997 Sb., o technických 
popožžadavcadavcíích na výrobky a o zmch na výrobky a o změěnněě a doplna doplněěnníí
nněěkterých zkterých záákonkonůů, ve zn, ve zněěnníí pozdpozděějjšíších pch přředpisedpisůů
nanařříízenzeníí vlvláády dy čč. 453/2004 Sb., kterým se . 453/2004 Sb., kterým se 
stanovstanovíí technicktechnickéé popožžadavky na diagnostickadavky na diagnostickéé
zdravotnickzdravotnickéé prostprostřředky in vitroedky in vitro



NavazujNavazujííccíí zzáákony a vyhlkony a vyhlášáškyky
k k MetrologickMetrologickéémumu zzáákonukonu

zzáákon kon čč.119/2000Sb. .119/2000Sb. –– novela novela MetrolMetrol.z.záákonakona
zzáákon kon čč.137/2002 Sb..137/2002 Sb.-- novela novela MetrolMetrol.z.záákonakona
zzáákon kon čč.226/2003 Sb. .226/2003 Sb. –– novela novela MetrolMetrol.z.záákonakona
zzáákon kon čč.444/2005 Sb. .444/2005 Sb. –– novela novela MetrolMetrol.z.záákonakona
zzáákon kon čč.481/2008 Sb. .481/2008 Sb. –– novela novela MetrolMetrol.z.záákonakona
vyhlvyhlášáška ka čč.345/2002 .345/2002 SbSb,kterou se stanovuj,kterou se stanovujíí
mměřěřidla k povinnidla k povinnéému ovmu ověřěřovováánníí
vyhlvyhlášáška ka čč.65/2006 .65/2006 SbSb
vyhlvyhlášáška ka čč.259/2007 Sb.,kterou se m.259/2007 Sb.,kterou se měěnníí
vyhlvyhl..čč.345/2002 Sb..345/2002 Sb.



JAK NA TO ?JAK NA TO ?

vychvycháázet z platnzet z platnéé legislativylegislativy
rozdrozděělenleníí do urdo urččitých blokitých blokůů dle dle 
jmenovaných 3 zjmenovaných 3 záákonkonůů
provprováázat standardy s mzat standardy s míístnstníími zvyklostmi mi zvyklostmi 



NovNovéé standardy  SAK.standardy  SAK.

nnáávrh nových Nvrh nových Náárodnrodníích akreditach akreditaččnníích ch 
standardstandardůů pro nemocnice od SAK pro nemocnice od SAK 
platných od 1.9.2009platných od 1.9.2009
rozrozšíšířřeneníí na 74 standardna 74 standardůů



Standardy  SAK.Standardy  SAK.

standard standard čč. 5 o ne. 5 o nežžáádoucdoucíích pch přřííhodhodááchch
standard standard čč.27 o vybaven.27 o vybaveníích pch přříístroji prostroji pro
urgentnurgentníí stavystavy
standard standard čč.34 o radiodiagnostických .34 o radiodiagnostických 
sluslužžbbááchch
standard standard čč.50 o elektrocentr.50 o elektrocentráálele
standard standard čč.51 o preventivn.51 o preventivníích ch 
prohlprohlíídkdkáách ZPch ZP



Atomový zAtomový záákonkon
spoluprspoluprááce s radiologickým fyzikem ( par.66         ce s radiologickým fyzikem ( par.66         
vyhlvyhl. . čč.307/2002 Sb.).307/2002 Sb.)
standardy danstandardy danéé PZJ a dalPZJ a dalšíšími povolovacmi povolovacíími mi 
dokumenty (PM,VHPdokumenty (PM,VHP……))
platnplatnáá rozhodnutrozhodnutíí SSÚÚJB pro povolovanou JB pro povolovanou ččinnost innost 
(p(přřevody nemocnic na a.s.)evody nemocnic na a.s.)
nezapomnezapomíínat na aktualizace dokumentnat na aktualizace dokumentůů dle dle 
platných vyhlplatných vyhlášášek nebo dle PZJek nebo dle PZJ
radiologickradiologickéé standardy a MDRstandardy a MDRÚÚ (par.63 (par.63 vyhlvyhl. . 
čč.307/2002 Sb.).307/2002 Sb.)



Atomový zAtomový záákonkon
AkreditaAkreditaččnníí řříízenzeníí

plnplněěnníí PZJ, provPZJ, prováádděěnníí PZ,ZPS,ZDSPZ,ZPS,ZDS
BTKBTK
radiologickradiologickéé standardy, stanovovstandardy, stanovováánníí MDRMDRÚÚ
a dala dalšíší povinnosti dle povinnosti dle vyhlvyhl. . čč.307/2002 Sb..307/2002 Sb.
(l(léék.k.prohlprohl., ochrann., ochrannéé pompomůůcky,procky,prošškolovkolováánní…í…))
zzáávvěěry z kontrol Sry z kontrol SÚÚJB a plnJB a plněěnníí nnáápravných pravných 
opatopatřřeneníí

PovinnPovinnáá dokumentace i pro ZP s neionizujdokumentace i pro ZP s neionizujííccíím m 
zzáářřeneníím (laser,MRI..)m (laser,MRI..)



ZZáákon o zdravotnických kon o zdravotnických 
prostprostřředcedcííchch

zzáákladem je sprkladem je spráávnvnáá a a úúplnplnáá evidence ZPevidence ZP
(par.30)(par.30)
evidence ostatnevidence ostatníích el.pch el.přříístrojstrojůů a zaa zařříízenzeníí
ve vztahu k ve vztahu k „„elektrickelektrickéé bezpebezpeččnostnnostníí „„
vyhlvyhl..čč. 50/1978 Sb.. 50/1978 Sb.
vývýččet evidovaných poloet evidovaných položžek daný ek daný 
legislativoulegislativou



EvidovanEvidovanéé polopoložžkyky

neprodlenneprodlenéé zjizjiššttěěnníí umumííststěěnníí ZP a jeho ZP a jeho 
stavustavu
informace o pinformace o půůvodu,instalaci,zavodu,instalaci,zařřazenazeníí do do 
ttřřííd,vyd,vyřřazenazeníí
informace o servisninformace o servisníích prohlch prohlíídkdkáách a ch a 
BTK,plBTK,pláánu kontrol,servisnnu kontrol,servisníích organizacch organizacííchch
opropráávnvněěnost pounost použžíívváánníí ZPZP--instruktinstruktáážžee



Dokumentace ZPDokumentace ZP

dodacdodacíí list,zlist,zááruruččnníí list, plist, přřííp.instalap.instalaččnníí protokolprotokol
prohlprohlášášeneníí o shodo shoděě,,declarationdeclaration ofof conformityconformity
nnáávody a vody a ppřřííbalovbalovéé letletááky v ky v ččeskeskéém jazyce (kdykoliv dostupnm jazyce (kdykoliv dostupnéé))
protokol o instruktprotokol o instruktáážži (i (reinstruktreinstruktáážžee))
elektrorevizeelektrorevize ZP ZP 
protokoly servisnprotokoly servisníích zch záásahsahůů a preventivna preventivníích prohlch prohlíídekdek
provoznprovozníí dendeníík (dle doporuk (dle doporuččeneníí výrobce)výrobce)
u ZP tu ZP třř. II.b a III. uvedených do provozu do  31.12.1999   protokol o . II.b a III. uvedených do provozu do  31.12.1999   protokol o 
provprověřěřeneníí techtech. stavu . stavu –– BTKBTK

U ZP s mU ZP s měřěřííccíí funkcfunkcíí doklady podle zdoklady podle záákona o metrologiikona o metrologii
musmusíí být vedena evidence ZP sbýt vedena evidence ZP s mměřěřííccíí funkcfunkcíí a  vypracova  vypracováán pln pláán kalibrace  n kalibrace  
a ova ověřěřovováánníí mměřěřidelidel

U ZP vyuU ZP využžíívajvajííccíí ionizujionizujííccíí zzáářřeneníí doklady podle Atomovdoklady podle Atomovéého zho záákona kona 
ppřřejejíímacmacíí zkouzkouššky, ZPS,ZDSky, ZPS,ZDS……



Nedostatky dokumentace  ZPNedostatky dokumentace  ZP

nenneníí v pov pořřáádku evidence    dku evidence    
evidovat i zevidovat i zááppůůjjččky,dary,pokoutnky,dary,pokoutněě zzíískanskanéé ZP vyhoditZP vyhodit

chybchybíí jejjejíí zzáákonnkonnéé ččáásti sti 
prohlprohlášášeneníí,instrukt,instruktáážž,,ččeskeskéé manumanuáályly

nenneníí vedena pvedena přřesnesněě evidenceevidence
inventinventáárnrníí oznaoznaččeneníí,výrobn,výrobníí ččíísla,internsla,interníí oznaoznaččeneníí

dokumentace od pdokumentace od přříístrojstrojůů je uloje uložžena na ena na 
nněěkolika mkolika míístech stech 
odd.poskytovatele, odd. podd.poskytovatele, odd. přříístrojovstrojovéé techniky ,stanicetechniky ,stanice--primprimáářř, vrchn, vrchníí,,



ZZááznam o pouznam o použžititíí ZP do karty ZP do karty 
pacientapacienta

vyhlvyhlášáška ka čč.11/2005 Sb. ukl.11/2005 Sb. uklááddáá povinnost povinnost 
zapisovat pouzapisovat použžititíí ZP se zvýZP se zvýššeným rizikem eným rizikem 
do karty pacientado karty pacienta
existence seznamexistence seznamůů interninterníích oznach označčeneníí ZP ZP 
z dz důůvodu pvodu přřesnesnéé identifikaceidentifikace



Nedostatky v dokumentacNedostatky v dokumentacíích ch 
pacientapacienta

provozy velmi nprovozy velmi náároroččnnéé na identifikaci na identifikaci 
poupoužžititíí ZP II.b a III. ZP II.b a III. –– operaoperaččnníí ssáály, ARO, ly, ARO, 
JIPJIP--neneúúplnplnéé zzááznamyznamy
poupoužžititíí ZP nenZP neníí dokumentovdokumentovááno v kartno v kartěě
pacienta nebo  je nemopacienta nebo  je nemožžnnáá identifikace identifikace 
konkrkonkréétntníího ZPho ZP
chybchybíí originorigináálnlníí identifikace implantidentifikace implantááttůů, , 
poupoužžititéého ho ššititíí apod. (samolepky s apod. (samolepky s 
ččáárovými krovými kóódy)dy)



Nedostatky Nedostatky úúdrdržžby ZPby ZP
periodickperiodickéé prohlprohlíídky nejsou provdky nejsou prováádděěny dle ny dle 
doporudoporuččeneníí výrobce (výrobce (ččetnost dle výrobce,min. etnost dle výrobce,min. 
jednou za rok)jednou za rok)
nejsou provnejsou prováádděěny el. revize dle legislativy nebo ny el. revize dle legislativy nebo 
dle výrobce(dle výrobce(pacpac. . úúnikajnikajííccíí proudy)proudy)
ppřříístroje se zastroje se začčnou pounou použžíívat dvat dřřííve neve nežž jsou jsou 
zazařřazeny do majetku azeny do majetku 
ppřříístroje nejsou v inventstroje nejsou v inventáářři  i  –– nejsou nejsou 
prokazatelnprokazatelněě majetkem poskytovatele majetkem poskytovatele 
nevnevíí o nich odpovo nich odpověědndníí technitechniččttíí pracovnpracovníícici
chybchybíí zzáákonnkonnéé podklady k mopodklady k možžnosti pounosti použžititíí ––
napnapřř. smlouvy o z. smlouvy o zááppůůjjččce, darovacce, darovacíí smlouvysmlouvy



Nedostatky Nedostatky úúdrdržžby ZPby ZP

chybchybíí zzááznamy o provedenznamy o provedeníí periodických periodických 
prohlprohlíídek, nedek, neúúplnplnéé protokoly protokoly 
nenneníí jednoznajednoznaččnnáá identifikace provedenidentifikace provedenéé
kontroly na ZP (samolepky,popisky)kontroly na ZP (samolepky,popisky)



Nedostatky v obsluze ZPNedostatky v obsluze ZP
instruktinstruktáážže opre opráávnvněěnou osobou nou osobou 
par.22 stanovuje povinnou instruktpar.22 stanovuje povinnou instruktáážž pro ZP tpro ZP třř. . 
II.b a III. vhodnost i pro niII.b a III. vhodnost i pro nižžšíší ttřříídy (dy (sonosono,MR....),MR....)
protokol  o zaprotokol  o zašškolenkoleníí řřáádndněě vyplnvyplněěný (typ,SW,...)ný (typ,SW,...)
opakovanopakovanéé instruktinstruktáážžee
archivace protokolarchivace protokolůů
instruktinstruktáážže paciente pacientůů pro implantovanpro implantovanéé nebo nebo 
domdomááccíí ZPZP--zzááznamyznamy



NeNežžáádoucdoucíí ppřřííhodyhody

par. 32  zpar. 32  záákona o ZP povinnost evidovat a kona o ZP povinnost evidovat a 
hlhláásit nesit nežžáádoucdoucíí ppřřííhodyhody
nejsou sledovnejsou sledováány nebo nejsou hlny nebo nejsou hlášášeny     eny     
z obavy pz obavy přřed sankcemied sankcemi
nejsou hlnejsou hlášášeny podle platneny podle platnéé legislativy legislativy 
((vyhlvyhl. . čč.501/2000 Sb.).501/2000 Sb.)
vypracovat standard o NPvypracovat standard o NP



ElektrElektr. revize  p. revize  přříístrojstrojůů

elektrelektr. revize ZP podle vyhl. revize ZP podle vyhlášášky ky čč. 50/1978 Sb. v . 50/1978 Sb. v 
platnplatnéém znm zněěnníí v nv náávaznosti na vaznosti na ČČSN EN 62353 SN EN 62353 
pro zdravotnickpro zdravotnickéé el.pel.přříístrojestroje
elektrelektr. revize ZP maj. revize ZP majíí svoje specifika svoje specifika 
((pacpac.unikaj.unikajííccíí proudy)proudy)
elektrelektr.revize pohyblivých odn.revize pohyblivých odníímatelných pmatelných přříívodvodůů
revize el.nrevize el.náářřadadíí
elektrelektr.revize ostatn.revize ostatníích ch elektrelektr. spot. spotřřebiebičůčů--pro pro 
zamzaměěstnance i pacientystnance i pacienty



Co se mCo se měřěříí ppřři el. revizii el. revizi

mměřěřeneníí izolaizolaččnníích odporch odporůů
memeřřeneníí odporu ochranných vodiodporu ochranných vodičůčů
mměřěřeneníí úúnikajnikajííccííchch proudproudůů

dbdbáát na  sprt na  spráávnost mvnost měřěřííccíích metod u ch metod u 
elektrelektr.revize ZP jak to stanovuje výrobce a .revize ZP jak to stanovuje výrobce a ČČSN SN 
(pacientsk(pacientskéé úúnikajnikajííccíí proudyproudy--nutnost specielnnutnost specielníích  ch  
mměřěřííccíích  pomch  pomůůcek)cek)
výbvýběěr sprr spráávných servisnvných servisníích organizacch organizacíí



Nedostatky el. revizNedostatky el. revizíí ZPZP

ššpatnpatnáá evidence revizevidence revizíí
neneúúplnplnéé (chyb(chybíí pacientskpacientskéé úúnikajnikajííccíí
proudy)proudy)
ššpatnpatněě vyplnvyplněěnnéé reviznrevizníí protokolyprotokoly



MetrologickýMetrologický zzáákonkon

metrologmetrolog --metrologickýmetrologický řřáádd
evidence a rozdevidence a rozděělenleníí mměřěřidel dle zidel dle záákonakona--
SM,PM,etalony,certifikovanSM,PM,etalony,certifikovanéé referenreferenččnníí
materimateriáályly
plpláán pravidelných ovn pravidelných ověřěřovováánníí a kalibraca kalibracíí
oznaoznaččeneníí



RozdRozděělenleníí mměřěřidelidel

SM,PMSM,PM
informativninformativníí čči orientai orientaččnníí mměřěřidla zidla záákon kon 
neznneznáá
indikindikáátory mtory měřěřených veliených veliččinin



TermTermííny ovny ověřěřovováánníí a kalibraca kalibracíí

termtermííny ovny ověřěřovováánníí SM dSM dáány ny 
vyhlvyhl..čč.345/2000 Sb. ve zn.345/2000 Sb. ve zněěnníí
vyhlvyhl..čč.65/2006 Sb..65/2006 Sb.
termtermííny kalibracny kalibracíí PM si urPM si urččuje uuje užživatel dle ivatel dle 
doporudoporuččeneníí výrobce,kalibravýrobce,kalibraččnníí
laboratolaboratořře,vlastnoste,vlastnostíí mměřěřidla,idla,ččetnosti etnosti 
poupoužžititíí a vlastna vlastníích zkuch zkuššenostenostíí (par.5 a 18 (par.5 a 18 
MetrologickMetrologickééhoho zzáákona)kona)



NedostatkyNedostatky

nejsou plnejsou pláány kalibracny kalibracíí a ova ověřěřovováánníí
nedodrnedodržžovováánníí termtermíínnůů
nesprnespráávnvnéé rozdrozděělenleníí na PM a SMna PM a SM
pozor na pomocnpozor na pomocnéé provozy (vprovozy (vááhy v hy v 
kuchyni,kyslkuchyni,kyslííkovkováá stanice,výmstanice,výměěnnííky..)ky..)



ZamZaměřěřeneníí kontrolkontrol

metrologickýmetrologický řřáád d 
evidence mevidence měřěřidelidel
plpláán kalibracn kalibracíí a ova ověřěřovováánníí
zzáákonem stanovenkonem stanovenéé oznaoznaččeneníí nebonebo
kalibrakalibraččnníí protokolyprotokoly



ZZáávvěěrr

1. Rozpracov1. Rozpracováánníím vým výšše uvedene uvedenéého do ho do 
akreditaakreditaččnníích standardch standardůů,intern,interníích smch směěrnic rnic 
... p... přři spolupri spoluprááci s ostatnci s ostatníími odbornmi odbornííky a ky a 
pracovnpracovnííky ve  zdravotnickky ve  zdravotnickéém zam zařříízenzeníí v v 
pracovnpracovníím týmu v rm týmu v ráámci rady pro kvalitumci rady pro kvalitu

= zd= zdáárnrnéé absolvovabsolvováánníí AKREDITACEAKREDITACE
2. Dodr2. Dodržžovováánníí standardstandardůů –– snsníížženeníí
hrozivých statistických hrozivých statistických ččíísel na zasel na začčáátku tku 
prezentace prezentace 
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