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Praha - Identifikační náramky mají podle zdravotnických zařízení zabránit fatálním záměnám nemocných či novorozenců.  
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Záměna novorozeňat v porodnici, podání jiných léčiv či dokonce operace jiného orgánu, než stojí v  
chorobopise? Podle bleskového průzkumu Deníku se šest z deseti oslovených Pražanů obává, že by si je nemocniční personál v případě 
hospitalizace mohl splést s někým jiným. Ačkoli se to podle mluvčích všech pražských fakultních nemocnice za uplynulých dvacet let 
nestalo, zdravotnická zařízení se jistí. Zavádějí takzvané identifikační náramky. Někde už fungují plošně, jinde je povinnost označit veškeré 
pacienty otázkou několika málo měsíců. 

Jenže. Je toto opatření dostatečnou ochranou pacientů proti přehmatu vytížených zdravotníků? Viceprezident svazu pacientů Josef Mrázek 
se obává, že nikoliv. „Ani identifikační náramky nejsou úplnou ochranou proti lidské chybě,“ říká Mrázek. Jedním dechem však dodává, že 
zejména u pacientů s oslabeným vnímáním mají zásadní význam. Přesto dle jeho slov identifikační náramky nepůsobí příliš blahodárně na 
psychiku hospitalizovaných. „Nepřispívají k důstojnosti zacházení s pacienty a mohou ještě zhoršovat již i bez toho většinou dost špatnou 
úroveň komunikace s nemocnými. Snaha kompenzovat tímto krokem důsledky nedostatku kvalitního personálu, nás nemůže uklidnit,“ 
zdůrazňuje Mrázek. 

Pražské nemocnice jsou ale v tomto ohledu mnohem pragmatičtější. „Náramky vnímáme jako dostatečnou ochranu pacienta proti záměně 
a proto jsme je s platností od prvního dubna zavedli plošně. Je to jeden z dalších bezpečnostních kroků k identifikaci pacienta, a to i v 
případech, kdy je jednání pacienta ovlivněno nemocí nebo léčivy,“ míní mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Jelínková. Ve 
zdech zařízení se klade nejpřísnější důraz především na označování maminek a novorozenců. Stejně to funguje i v nemocnici Na Bulovce, v 
Thomayerově nemocnici, v Motole či ve Vojenské nemocnici. A to i přes značné náklady na pořízení identifikačních náramků, které na svých 
bedrech nemocnice nesou. „Pohybují se okolo deseti korun na pacienta. Pojišťovny náramky neproplácejí,“ dodává Jelínková. 

„U nás je to zhruba dvě stě tisíc korun ročně. Elektronické náramky by vyšly dráž. Zatím používáme pouze ty jednodušší, plastové a to už od 
roku 2008 na doporučení Světové zdravotnické organizace,“ uvádí mluvčí Thomayerovy fakultní nemocnice Martina Štanclová. Je třeba 
ovšem dodat, že plastové náramky jsou co se informací o pacientovi týče zcela plnohodnotné s dražšími elektronickými. „Lze z nich vyčíst 
jméno, ročník narození a oddělení, na kterém je pacient hospitalizován,“ říká Štanclová. Tento standard platí všude tam, kde identifikační 
náramky používají. Jsou ale citlivé osobní údaje dobře zabezpečeny před případným zneužitím? Mluvčí motolské nemocnice, kde na většině 
oddělení fungují náramky už dva roky Eva Jurinová jednoznačně prohlašuje že ano. „Vše je evidováno v centrální databázi informačního 
systému nemocnice, ke které má přístup pouze proškolený a zodpovědný pracovník. Odcizení údajů brání speciální program. Systém se 
nedá zneužít,“ ujišťuje Jurinová. 

Menší zdravotnická zařízení typu nemocnice Na Františku se ještě k bezpečnostnímu systému nepřidala. „Nejsme tak rozsáhlé pracoviště. 
Za posledních dvacet let ani u nás nedošlo k záměně hospitalizovaných. Přesto v řádu měsíců uvažujeme o zavedení identifikačních 
náramků,“ říká tiskový mluvčí nemocnice Na Františku Vladimír Juřina. 

Identifikační náramky jsou založeny na podobném principu jako informační štítky na zboží v kterékoliv prodejně. Pouze s tím rozdílem, že 
osobní údaje pacientů v databázích nemocnic jsou dle tvrzení jejich zástupců daleko pečlivěji zabezpečeny proti zneužití a odcizení. 
Náramek obsahuje čárový kód s informacemi – jménem pacienta, ročníkem narození a specifikací oddělení a kliniky, na které je pacient 
hospitalizován. K dekódování informace slouží digitální čtečka podobná té, kterou všichni znají ze supermarketů. Ta odešle dotaz do 
centrální databáze a následně zobrazí dešifrovanou zprávu o pacientovi držiteli čtečky. 
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