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Základní desatero péče o bezpečnost našich pacientů
Bezpečná identifikace pacientů

Prevence záměny pacienta,
výkonu a strany u operací

Správná identifikace pacientů
přispívá k prevenci záměny a
zajištění bezpečí. Jedním ze
základních opatření je používání
barevných identifikačních náramků.
Ošetřující personál kontrolou
náramku a opakovanými dotazy
zjišťuje, zda je daný výkon proveden
správnému pacientovi. Novorozenci
jsou označováni hned po porodu.

Používáme standardizovaný
proces označování místa
operačního výkonu přímo na
kůži pacienta. Před samotným
výkonem na sále provádíme
prověřenou bezpečnostní
proceduru, jejímž cílem je
opakované ověření
připravenosti celého týmu
k operaci.

Moderní technologie

Používání rizikových léčiv

Investujeme velké finanční prostředky do nákupu
moderních přístrojů a jejich pravidelných kontrol s cílem
zajistit co největší efektivitu a bezpečnost. V posledních
letech jsme například zmodernizovali centrální operační
sály, sterilizaci či hemodialýzu.
Protiepidemická opatření

Rizikové léky (heparin, inzulin, draselné soli) skladujeme
odděleně a jejich podávání se řídí přísnými pravidly, čímž
redukujeme možnost záměny či nesprávného použití. Na
standardních lůžkových stanicích používáme méně
rizikové formy těchto léčiv.
Prevence pádů

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné
moderní medicíny 21. století. Neustále zlepšujeme
desinfekční programy, bariérové režimy a další
hygienická opatření. Máme moderní centrální
sterilizaci. Klademe důraz na správné provádění
hygieny rukou. Také naši pacienti a návštěvníci mají
možnost si provést desinfekci rukou s využitím
rozmístěných dávkovačů s desinfekcí. Tato pravidla
vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz.
Prevence vzniku dekubitů
Bezpečná komunikace

Pádům nelze zcela zabránit,
přesto volíme taková opatření,
která jejich výskyt kontinuálně
snižují. Včasně identifikujeme
rizikové pacienty a
nastavujeme preventivní
opatření včetně důsledné
edukace pacientů o režimu.

Aktivně se podílíme na identifikaci rizik
spojených s hospitalizací a upoutáním na
lůžko. Zavádíme vhodná preventivní
opatření proti vzniku dekubitů. Pro
hojení již vzniklých dekubitů aplikujeme
moderní postupy léčby.

V součinnosti s integrovaným
záchranným systémem
opakovaně prověřujeme
připravenost na zvládání
různých krizových situací, např.
požárů, havárií či hromadných
neštěstí.

Máme účinný postup pro ústní a
telefonickou komunikaci při ordinování
léčiv a hlášení laboratorních výsledků
vyšetření. Zdravotničtí pracovníci si
podrobně předávají všechny informace
související s průběhem léčby, čímž je
zajištěna návaznost péče.

Bezpečné a komfortní prostředí
Naši zaměstnanci se snaží o zajištění maximálního bezpečí pro naše pacienty a
návštěvníky. Jsme také napojeni na centrální pult profesionální bezpečnostní
agentury, jejíž zásahová jednotka okamžitě vyjíždí do nemocnice při elektronické
signalizaci jakéhokoli bezpečnostního problému. Kamerový systém se záznamem
monitoruje vnitřní i vnější prostory nemocnice a pomáhá odhalit závadné chování
kohokoli.
Našim pacientům pomáháme v orientaci v areálu i uvnitř budov, máme centrální
recepci, budujeme bezbariérové koupelny, používáme signalizační pásky,
dorozumívací zařízení, staráme se o zeleň v areálu nemocnice, vše s cílem vytvořit
bezpečné a komfortní prostředí.

Krizové situace

