
 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2 

http://www.uzis.cz/ 
 

Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

 

POZVÁNKA 

na odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu 

„Systém hlášení nežádoucích událostí“ 

které se bude konat 14. 9. 2016 od 11.00 do 14.00 hod. 

místo konání: Aula Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), Tolstého 16, 

586 01 Jihlava 

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence  

a hodnocení nežádoucích událostí.  

 

Odborný program:  

1. Prezence (od 10.30 hod)  

2. Úvod  

3. Metodické materiály Systému hlášení nežádoucích událostí – realizovaná kontinuální 

metodická podpora pro poskytovatele zdravotních služeb v rámci SHNU (termíny periodické 

revize metodik, revize typů NU – klasifikace NU) – novinky v metodických dokumentech 

4. Sběr dat o nežádoucích událostech v Centrálním úložišti výkazů 

• Nejčastější nedostatky a chyby při vyplňování výkazu L 302 (komplikace s vyplňováním, 

nejasná terminologie) 

• Objasnění denominátorů - Celkový počet pacientů, Průměrný počet lůžek, Počet NLZP na 

lůžko   

• Doplnění metodických dokumentů Pokyny pro předávání dat 

5. Výkaz L 302 

• Specializace – doporučení a návrhy nové kategorizace, doplnění specializací 

• Návrhy zdokonalení výkazu 

6. Analýza dat o počtu hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni 

• Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle PZS 

• Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle specializací 

• Srovnání počtu hlášení nežádoucích událostí dle typu nežádoucí události 

7. Diskuse  

8. Přestávka s občerstvením (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  

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

 

                    Těšíme se na Vaši účast  
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