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Identifikace pacienta pomocí identifikačních náramků v nemocnici je zavedeno 
plošně.

Identifikační náramky od firmy Identifikační systémy s.r.o. se zde používají od podzimu 
roku 2008.

PProblém identifikace pacienta se ve Vysokomýtské nemocnici řešil několik let. Díky 
hlavní sestře     Mgr. Ditě Duškové, která se vrátila do Vysokomýtské nemocnice zkraje 
podzimu minulého roku po mateřské dovolené, se tento problém začal řešit velmi 
rychle. „Jsem ráda, že jsem věnovala relativně hodně úsilí tomu, abych tento proces 
identifikace pacientů dotáhla do konce. Myslím si, že realizace této akce naplnila 
moje očekávání," konstatuje Mgr. Dita Dušková při dotazu na prosazování a zavádění 
identifikace pacientů pomocí identifikačních náramků.

„Ide„Identifikační náramky používáme se štítky a ve dvou barvách - bílé a zelené. Od 
počátku jsem chtěla přinést s novou identifikací nějakou přidanou hodnotu. K 
samotné standardní identifikaci podle jména a ročníku narození se tedy také ještě 
podařilo barevně rozlišit typ stravy, kterou pacienti nejčastěji dostávají – racionální a 
diabetickou. Velmi se to osvědčilo a zdravotnický personál i sestry jsou spokojeni," 
dodává hlavní sestra. Na počátku proběhla řada diskusí a oficiálních setkání, kterých 
se zúčastnili i zástupci společnosti Identifikační systémy s.r.o. V první fázi bylo 
domludomluveno pilotní období pro identifikaci pacientů. V rámci tohoto pilotního 
programu byl čas na vyzkoušení identifikačních náramků a celého systému 
identifikace pacienta, což se ukázalo jako velmi pozitivní pro podporu přijetí nejen 
mezi lékaři, sestrami, ale i dalším zdravotnickým personálem. Především díky této 
kladné odezvě našlo vedení nemocnice potřebné finanční prostředky, aby 
identifikace pacienta ve Vysokomýtské nemocnici mohla být zavedena jako trvalý 
standard nemocnice.
 
Používání identifikačních  náramků je zakotveno ve službách  nemocnice interní 
směrnicí. „Mohu říci, že management nemocnice - vrchní sestry, sestry 
primární i lékaři jsou rádi, že se konečně v našem zařízení vyřešila 
problematika identifikace pacienta a zároveň i jeho osobní ochrana," 
říká Mgr. Dita Dušková.

Vysokomýtská nemocnice patří mezi zdravotnická zařízení působící v Pardubickém 
kraji. Hlavní činností zdravotnického zařízení je péče o dlouhodobě nemocné 
pacienty. Dále nabízí péči v podobě jednodenní chirurgie a gynekologie a také síť 
odborných ambulancí s doplňkovým komplementem.
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