
Recept ministrynì na bezpeènìjší nemocnice: mýdlo a

identifikaèní pásky

13. dubna 2010  14:50

Lepší identifikace pacientù, bezpeènìjší používání rizikových lékù nebo dùkladnìjší hygiena

rukou. Mimo jiné na tom mají podle ministrynì zdravotnictví Dany Juráskové zapracovat èeské

nemocnice. Vyhlásila to v rámci bezpeènostních cílù pro rok 2010. 
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Dana Jurásková a Marek Šnajdr

"Pro letošní rok je vyhlášeno pìt cílù: bezpeèná identifikace pacientù, bezpeènost pøi používání rizikových

léèiv, prevence zámìny pacienta, výkonu a strany pøi chirurgických výkonech, prevence pádù pacientù a

zavedení optimálních postupù hygieny rukou pøi posk ytování zdravotní péèe," uvedla Jurásková.

Pro fakultní nemocnice jsou naøízení ministerstva závazná. Do konce èervna je musejí zapracovat do vnitøních

pøedpisù a úøad si je zkontroluje.

Vznikne i skupina pro bezpeènost pacientù

Resortní bezpeènostní cíle jsou souèástí Akèního plánu kvality a bezpeènosti zdravotní péèe na období

2010 - 2012, který vedení ministerstva schválilo letos v bøeznu.

V jeho rámci vznikne pracovní skupina pro bezpeènos t pacientù a kvalitu péèe, která bude zapracování

programu koordinovat. V jejím èele bude vždy šéf re sortu, jako první se tak funkce ujme Jurásková.

Újmu v souvislosti s pochybením v oblasti bezpeènosti utrpí osm až dvanáct procent pacientù v nemocnicích

celé Evropské unie; nejèastìji kvùli chybnému podání léku, chirurgickým pochybením, diagnostickým chybám a

infekcím spojeným s pobytem v nemocnici.
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Kam dál?

Test MF DNES: Nemocnice pacienty nechrání. Vetøelec se dostane i na JIP

Èeši se cítí víc nemocní, bojí se rakoviny a obeziyt

Další èlánky k tématu: Zdravotnictví

Autoøi:

Pacienty v èeských nemocnicích ale ohrožuje i to, že vìtšinou není problém dostat se k jejich chorobopisu.

Ukázal to také bøeznový test MF DNES, ve kterém neuspìlo šest z devíti nemocnic. Reportérku pøevleèenou za

Pacienty v èeských nemocnicích ale ohrožuje i to, že vìtšinou není problém dostat se k jejich chorobopisu.

Ukázal to také bøeznový test MF DNES, ve kterém neuspìlo šest z devíti nemocnic. Reportérku pøevleèenou za

metodièku pustili k novorozencùm i na JIP.
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