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Prešovská nemocnice J. A. Reimana
Fakultní nemocnice s  poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana 

v  Prešově v  únoru 2012 zavedla celoplošně identifi kaci pacientů 

identifi kačními náramky, které jim dodala společnost Identifi kační 

systémy, s.r.o. Nemocnice v  Prešově je prvním zdravotnickým 

zařízením na Slovensku, které se rozhodlo tímto způsobem zlepšit 

péči o  pacienty. Především bezpečnost pacientů v nemocnici 

rozhodovala při úvahách, jestli identifi kační náramky zavést na 

všech odděleních. Identifi kační náramek ušetří obsluhujícímu 

personálu čas, a pacient se cítí bezpečněji.

Každý pacient při příjmu na hospitalizaci dostane identifi kační náramek od 

sestry. Sestřička pacienta seznámí s  důvody používání identifi kačních náramků. 

Identifi kační náramky v Přešovské nemocnici používají popisovatelné. Je možné 

si vybrat a  popsat identifi kační náramky daty dle nastavených standardů 

bezpečnosti pacienta v dané nemocnici.  Potom Identifi kační náramek plní svojí 

funkcí jako základní komunikační prostředek. Díky identifi kačnímu náramku 

se snižuje riziko pochybení zdravotnického personálu a  zvyšuje se pacientova 

bezpečnost.

Identifi kační náramek je voděodolný, testovaný proti alergickým reakcím, je 

nepřenosný a na ruce pacienta může zůstat po celou dobu hospitalizace. Pokud je 

hospitalizace dlouhodobá, identifi kační náramek je možné obměnit dle nutnosti, 

né dříve než za 14-21 dní hospitalizace. 

Identifi kace pacienta identifi kačními náramky je běžná jak v USA, tak v mnohých 

státech Evropské Unie. V  České republice používají celoplošně identifi kaci 

pacientů identifi kačními náramky téměř všechny státní nemocnice i  soukromá 

zdravotnická zařízení.


