Revize metodických materiálů PZS - 2019
Metodické materiály k jednotlivým NU - leden 2019
Garant

Název metodiky

Typ metodiky

Typ revize

JK, PB

Všechny metodiky

-

-

Plná verze

X

Zkrácená verze
Algoritmus prevence
Algoritmus opatření

X
X
X

Plná verze

X

Stylizace textu, formální úprava.
Ošetřovatelské diagnózy byly nahrazeny ošetřovatelským problémem.
Ošetřovatelské diagnózy byly nahrazeny ošetřovatelským problémem.

JK

Dekubitus

Zapracované revize

Aktualizace zkratek a pojmů, aktualizace epidemiologických údajů,
neakceptováno vložení zkratek do zkrácených verzí metodik.
Upraveno hodnocení rizika Braden 12-14 - střední riziko; zkratky - úprava
neakceptována; odstraněny nafukovací antidekubitní pomůcky; odstraněny
speciální pomůcky na operační stůl - ponechány preventivní plošné krycí materiály
na kůži; doplněna bolest; obtížnost včasného zjištění extrémní - upraveno;
ošetřovatelské diagnózy byly nahrazeny ošetřovatelským problémem; doplněn
plán prevence; vysvětlení SOP - standardizovaný postup/protokol; doplněno
nepolohovat na vzniklý dekubitus, upravena výživa.

JK

Dieta / Výživa

Zkrácená verze
Algoritmus prevence
Algoritmus opatření

X
X
X

Zdravotnická
dokumentace

Plná verze

X

PB

Zkrácená verze

X

Ponechán rozsah – ošetřovatelská anamnéza a ošetřovatelský proces doporučený obsah se může lišit dle potřeb PZS, upraveny identifikační údaje.

Plná verze

X

Formální úpravy.

Zkrácená verze

X

Algoritmus prevence

X

Algoritmus opatření - suicidium

X

JK

Chování osob
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Název metodiky

Typ metodiky

Typ revize

Zapracované revize

PB

Klinická
administrativa

Plná verze

X

Formální úpravy; jméno pacienta na orientační tabuli na sesterně ponecháno (dle lokálních
zvyklostí PZS) - GDPR

Plná verze

X

Zkrácená verze

X

PB

Klinický výkon

Plná verze

JK

Medicinální plyny

Zkrácená verze
Algoritmus prevence
Algoritmus opatření

PB

PB

Medicínské přístroje
/ Vybavení

Medikace / IV
roztoky

Doplněno - Národní registr ZP (trvalé či přechodné odebrání oprávnění k výkonu); úprava
informovaného souhlasu, prevence záměny pacienta; formální úpravy

X

Vloženo bezpečnostní opatření - lahev; provozní řád; medicinální vzduch; použití
zdravotnických prostředků - vloženy kontroly, školení

X

Vloženy kontroly, školení.

X
X

Plná verze

X

Zkrácená verze

X

Algoritmus prevence

X

Algoritmus opatření

X

Plná verze

X

Zkrácená verze

X

Algoritmus prevence

X

Formální úpravy, další změny proběhnou dle změny legislativy i terminologie dle EU.

Nepřijata formulace "neshoda" - vzhledem k nejednotnosti terminologie, bude dále užíván
pojem medikační pochybení, který je u některých PZS synonymem pro neshodu v medikaci;
obecné označení - zdravotnický pracovník podává léky; formální úpravy.
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JK

PB

PB

JK

Název metodiky

Neočekávané
zhoršení klinického
stavu

Pád

Transfúze / krevní
deriváty

Zdroje /
Management

Typ metodiky

Typ revize

Zapracované revize

Plná verze

X

Porucha peristaltiky - aspirace obsahu žaludku; analgezie u EDA katetru - vysvětlení pojmu,
upraveno sledování; vloženo NEWS skóre; Bromage score odstraněno; upraveno CAVPU;
upravena formulace DNR; další nutriční vyšetření na standardním oddělení ponecháno

Zkrácená verze

X

Vloženo NEWS skóre; upraveno CAVPU hodnocení; Bromage score odstraněno.

Algoritmus prevence

X

Sledování NEWS skóre; CAVPU; Bromage score odstraněno.

Plná verze

X

Zkrácená verze

X

Algoritmus prevence

X

Algoritmus opatření

X

Plná verze

X

Zkrácená verze

X

Algoritmus prevence

X

Algoritmus opatření

X

Plná verze

X

Formální úpravy plus drobné revize.

Doplněny kapitoly: "Informace vztahující se k podávání transfuzních přípravků a krevních
derivátů" a "Objednání a výdeje transfuzních přípravků (TP), transportu a zacházení s nimi";
doplněny základní pojmy; formální úpravy.
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Obecné metodické materiály
Garant

Název metodiky

Typ metodiky

Typ revize

Zapracované revize

JK

Metodika uplatnění
kořenové analýzy (Root
Cause Analyses - RCA)
nežádoucí události

-

-

Formální úpravy.

JK

Management rizik –
hodnocení závažnosti
nežádoucích událostí

JK

Taxonomický – definiční
slovník pro Systém hlášení
nežádoucích událostí
(SHNU)

JK

Agregovaný sběr dat o
nežádoucích událostech na
centrální úrovni - Pokyny
pro předávání dat

Poznámky: JK – Jana Kučerová; PB – Petra Búřilová

-

-

-

-

Zjednodušení metodiky; definice na začátek textu, nežádoucí příhoda přejmenována na
nežádoucí událost; audit vyřadit z domén; negativní ekonomická bilance sloučena s financemi
včetně pohledávek; kontroly/inspekce - nahrazeny externím hodnocením; dopad na bezpečnost
pacientů, personálu a veřejnosti (fyzické/psychické újmy) ponecháno jednou; závěr upraven,
odstraněny TRUSTY; matice ponechána jednou; tabulka domén ponechána jednou a srovnána
v Excelu; upraveny citace; formální úpravy

Formální úpravy; upravena karta pojišťovny; nekompletní dodání stravy na oddělení;
neoznačení místnosti, kde jsou tlakové láhve skladovány; osa 2 doplněna příklady u
technických problémů - nedostupnost WIFI pokrytí; absence UPS u počítačů; výpadek
elektrické sítě; nemožnost otevření/zavření okna/dveří; uvolněná kachlička na
schodišti/chodbě; uvolněné podhledy nebo kryty osvětlení; Vhodné položky pro lokální systémy
pro evidenci hlášení NU na úrovni PZS ponechány v jednom metodickém dokumentu

