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POZVÁNKA 
na odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu 

„Systém hlášení nežádoucích událostí“ 

které se bude konat 19. 4. 2018 od 11.00 do 14.00 hod.  

místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 

128 00 Praha 2 - Nové Město

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, již po osmé si Vás dovolujeme srdečně pozvat k odbornému 

setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí na centrální úrovni. 

Odborný program: 

1. Prezence (od 10.30 hod.), občerstvení 

2. Úvod  

3. Národní webový portál – přehled využitelnosti a aktualizace  

4. Sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí v Centrálním úložišti výkazů  

 Nejčastější nedostatky a chyby při vyplňování výkazu L 302  

5. Analýza dat o počtu hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni za 1. pol. 2017 

 Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle PZS  

 Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle specializací  

 Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle typu nežádoucí události  

6. Budoucí rozvoj SHNU – zařazení do Programu statistických zjišťování Ministerstva      

      zdravotnictví České republiky na rok 2018 

7.  Anketa „Nežádoucí imobilizace“ – výsledky ankety, další postup 

8. Pilotní projekt „KAUTELY“ – průběžné informace, návratnost a dotazy zástupců PZS („mytí 

rukou“, možnost individuálního hodnocení jednotlivých PZS) 

9. Řízená diskuse  

 Uskutečnit setkání i pro ty PZS, kteří ještě nejsou zapojení v SHNU? Pokud ano 

(Praha, Brno)? 

 Zájem zástupců PZS aktuálně zapojených v SHNU – sdílení informací, aktivní 

vystoupení. 

10. Kuloárová diskuse 

 

K odbornému setkání jsou zváni zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří koordinují  

a zajišťují systém evidence a hodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních.  

S ohledem na význam problematiky nežádoucích událostí, snahu o udržení kontinuity jejich evidence 

a hodnocení i plánované změny, věříme v hojnou účast zástupců poskytovatelů péče.  

 

Na setkání s Vámi se těší  

 

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.        Ing. Veronika Štrombachová                                                    

odborný garant setkání, ÚZIS ČR                                            výkonný koordinátor SHNU, ÚZIS ČR 


