
 

 

 

 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

POZVÁNKA 
 

na odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP)  

a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu 

„Systém hlášení nežádoucích událostí“ 

které se bude konat 18. 10. 2018 od 9.30 do 12.00 hod., prezence od 9.00 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,  

dovolujeme si Vás srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku 

evidence a hodnocení nežádoucích událostí na centrální úrovni. 

Odborný program: 

1. Úvod  

2. Analýza 2. pilotního sběru dat ADP o počtu hlášení nežádoucích událostí na centrální 

úrovni 

 Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle ADP  

 Diskuse – předávání dat, výkazy, metodické dokumenty 

3. Analýza dat o počtu hlášení nežádoucích událostí PZS lůžkové péče na centrální 

úrovni za 2. 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 

4. Povinný sběr dat – výkaz L (MZ) 3-01 

5. Národní webový portál  

 Přehled využitelnosti  

 Aktualizace metodických dokumentů 

 Vizualizace automatizace analýz 

6. „KAUTELY“ – prezentace prvních výsledků pilotního projektu 

7. „NEŽÁDOUCÍ IMOBILIZACE PACIENTŮ“  - zahájení pilotního projektu 

8. Řízená diskuse a závěr setkání  

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

a zajišťují systém evidence a hodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních  

i Ti, kteří se v rámci povinného sběru dat na tyto aktivity připravují. S ohledem na význam 

problematiky nežádoucích událostí, snahu o udržení kontinuity jejich evidence a hodnocení  

i plánované změny, věříme v hojnou účast zástupců poskytovatelů zdravotní 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                

  


