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Spolupráce s Identifikačními systémy, s.r.o.
SS Identifikačními systémy, s.r.o. spolupracuje FN Motol od roku 2007. Projekt 
identifikace pacienta byl zahájen už mnohem dříve na základě doporučení v průběhu 
akreditačního šetření. Na všech odděleních bylo zavedeno plošné používání 
identifikačních náramků pro všechny pacienty. Každé oddělení si svého pacienta 
identifikuje při příjmu. Identifikační náramek je nositelem jména a ročníku narození 
pacienta. 

FN Motol Porodnice s identifikačními náramky pro novorozence!
OOznačení novorozence je jednou ze základních principů prvního ošetření narozeného 
dítěte. V porodnici FN Motol pro jistotu používají několikastupňové označení 
novorozence a jeho matky tak, aby způsob označení zajistil nezaměnitelnost během 
pobytu v nemocnici. Označení se odstraňuje při opuštění oddělení. Značení musí 
splňovat několik zásadních cílů, musí být použitelné po dobu minimálně 3 - 7 dní, 
eventuelně snadno obnovitelné, nesmí se samovolně uvolnit, identifikace musí být 
nezničitelná nebo zaměnitelná, nesmí ohrožovat dítě, nesmí vadit při ošetření dítěte, 
nesmínesmí být zdravotně závadné a musí propojovat novorozence s matkou. Po důkladné 
úvaze byla vybrána firma Identifikační systémy, s.r.o. pro dodávání identifikačních 
náramků pro novorozence a matky.
Identifikace novorozenců a matky je zde řešena pomocí identifikačních náramků v 
rámci identifikace pacientů v celé nemocnici. Každé oddělení pracuje s identifikací 
pacienta samostatně a pro identifikaci pacienta mají ve FN Motol vydanou interní 
směrnici.
Identifikační náramky jsou u novorozenců aplikovány bezprostředně po jejich 
narození, a to společně s matkou. Na identifikačním náramku jsou základní 
informace o novorozenci a jméno matky. Ve FN Motol využívají kolem 4000 
náramků pro novorozence ročně. V průměru použijí 1 ks náramku 
pro novorozence.

FN Motol je jedna z největších nemocnic v ČR i v Evropě. Jejím základním a nejvyšším 
posláním je léčit a ošetřovat nemocné v souladu se současnými dostupnými poznatky 
lékařské vědy. Poskytuje spektrum služeb od základní péče až po vysoce 
specializovanou zdravotní péči nemocným z celé České republiky, od prenatálního 
období až po období vysokého stáří. 

DDále poskytuje základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a 
služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a 
seniory. Je největší zdravotnické zařízení v ČR. Stavebně ji tvoří 2 propojené 
monobloky a několik samostatných pavilonů. 

Celkem má 2 410 lůžek, ambulantně ošetří více jak 890 tisíc pacientů ročně, na lůžku 
ošetří přes 70 tisíc pacientů ročně a má přes 5000 zaměstnanců.
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