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OSE SZ/PAS/

Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

OSE SZ/PAS/01

Aplikácia intramuskulárnej injekcie

Dátum
platnosti
1.11.2014

2.

OSE SZ/PAS/02

Prevencia dekubitov

1.11.2014

3.

OSE SZ/PAS/03

Ranná a večerná toaleta

1.11.2014

4.

OSE SZ/PAS/04

Aplikácia subkutánnej injekcie

1.11.2014

5.

OSE SZ/PAS/05

Starostlivosť o mŕtve telo

1.11.2014

6.

OSE SZ/PAS/06

Defibrilácia

1.11.2014

7.

OSE SZ/PAS/07

Odber venóznej krvi na vyšetrenie

1.11.2014

8.

OSE SZ/PAS/08

Aplikácia liekov na vonkajšie použitie

1.11.2014

9.

OSE SZ/PAS/09

Zavedenie nasogastrickej sondy

1.11.2014

10.

OSE SZ/PAS/10

Výter z rany

1.11.2014

11.

OSE SZ/PAS/11

Kardiopulmonálna resuscitácia /KPR/

1.11.2014

12.

OSE SZ/PAS/12

Meranie telesnej teploty

1.11.2014

13.

OSE SZ/PAS/13

Meranie dychu

1.11.2014

14.

OSE SZ/PAS/14

Meranie pulzu

1.11.2014

15.

OSE SZ/PAS/15

Spolupráca sestry pri brušnej punkcii

1.11.2014

16.

OSE SZ/PAS/16

Meranie tlaku krvi

1.11.2014

17.

OSE SZ/PAS/17

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie acidobazickej rovnováhy

1.11.2014

18.

OSE SZ/PAS/18

Spolupráca sestry pri odbere kostnej drene

1.11.2014

19.

OSE SZ/PAS/19

Odber krvi na hemokultúru

1.11.2014

20.

OSE SZ/PAS/20

Odber spúta na mikrobiologické vyšetrenie

1.11.2014

21.

OSE SZ/PAS/21

Aplikácia liekov do dýchacích ciest použitím nebulizátora

1.11.2014

22.

OSE SZ/PAS/22

Odsávanie sekrétov z tracheostomickej kanyly

1.11.2014

23.

OSE SZ/PAS/23

Orofaryngálne a nazofaryngálne odsávaniie

1.11.2014

24.

OSE SZ/PAS/24

Perorálne podávanie liekov

1.11.2014

25.

OSE SZ/PAS/25

Spolupráca sestry pri pleurálnej punkcii

1.11.2014

26.

OSE SZ/PAS/26

Podávanie infúzie

1.11.2014

27.

OSE SZ/PAS/27

Podávanie jedla a kŕmenie chorých

1.11.2014
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28.

OSE SZ/PAS/28

Podávanie kyslíka

1.11.2014

29.

OSE SZ/PAS/29

Preloženie pacienta

1.11.2014

30.

OSE SZ/PAS/30

Prepustenie pacienta

1.11.2014

31.

OSE SZ/PAS/31

Celkový kúpeľ

1.11.2014

32.

OSE SZ/PAS/32

Príjem pacienta na lôžkové oddelenie

1.11.2014

33.

OSE SZ/PAS/33

Hygiena dutiny ústnej

1.11.2014

34.

OSE SZ/PAS/34

Spolupráca sestry pri lumbálnej punkcii

1.11.2014

35.

OSE SZ/PAS/35

Spolupráca sestry pri rektoskpii

1.11.2014

36.

OSE SZ/PAS/36

Starostlivosť o periférne cievky

1.11.2014

37.

OSE SZ/PAS/37

Starostlivosť o centrálny venózny katéter

1.11.2014

38.

OSE SZ/PAS/38

Meranie centrálneho venózneho tlaku (CVT)

1.11.2014

39.

OSE SZ/PAS/39

Transfúzia krvi a krvných derivátov

1.11.2014

40.

OSE SZ/PAS/40

Umývanie vlasov

1.11.2014

41.

OSE SZ/PAS/41

Výplach močového katétra a výplach močového mechúra /uzavretý
systém/

1.11.2014

42.

OSE SZ/PAS/42

Výplach žalúdka

1.11.2014

43.

OSE SZ/PAS/43

Spolupráca sestry pri cystoskopii

1.11.2014

44.

OSE SZ/PAS/44

Zavádzanie centrálneho venózneho katétra/meranie CVK

1.11.2014

45.

OSE SZ/PAS/45

Katetrizácia moču priamym katétrom u ženy

1.11.2014

46.

OSE SZ/PAS/46

Zavedenie permanentného močového katétra u ženy

1.11.2014

47.

OSE SZ/PAS/47

Podávanie enterálnej výživy nazogastrickou sondou

1.11.2014

48.

OSE SZ/PAS/48

Očistná klyzma

1.11.2014

49.

OSE SZ/PAS/49

Elektrokardiografické vyšetrenie /EKG/

1.11.2014

50.

OSE SZ/PAS/50

Bandáž dolných končatín

1.11.2014

51.

OSE SZ/PAS/51

Gastrofibroskopiia

1.11.2014

52.

OSE SZ/PAS/52

Kolonoskopia

1.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

dosiahnuť liečebný a/alebo úľavový efekt;
aplikovať liek bezpečne s dodržaním pracovného postupu a sterility;
Pacienti s indikáciou liečby formou intramuskulárnej injekcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Sestra/pôrodná asistentka
Zdravotnícke zariadenie - izba p/k, ambulancia
 Jednorazová injekčná striekačka 1ks (veľkosť závisí od množstva
ordinovaného liečiva)
 jednorazové ihly podľa druhu podávaného lieku 1 – 2 ks
 ordinovaný liek, príp. aj roztok na riedenie lieku
 vatové tampóny 3 ks (príp. štvorčeky buničitej vaty)
 antiseptický prostriedok na dezinfekciu ampulky a miesta vpichu
 emitná miska
 leukoplast 1 ks (cca 1x7 cm)
 (jednorazové rukavice 1 pár)
(spotreba použitého ŠZM závisí od konkrétne podávaného lieku, aktuálneho stavu
dieťaťa, jeho veku, závažnosti diagnózy a iných faktorov)

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí správnosť liekového predpisu.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na aplikáciu lieku a urobí trojitú kontrolu podávaného lieku.

P3

Sestra si pred samotnou prípravou lieku umyje ruky. Ak je precitlivená na niektorú zložku lieku,
pracuje v rukaviciach.

P4

Sestra pripraví liek na aplikáciu, pri pracovnom postupe dodržiava zásady asepsy (pripravenú
striekačku s liekom označí menom p/k, názvom a množstvom lieku, spôsobom a časom podania).

P5

Sestra identifikuje p/k (požiada ho, aby povedal svoje meno, porovná jeho meno v liekovom predpise).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P6

Sestra informuje p/k o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe podania. Berie do úvahy psychický
a fyzický stav p/k.

P7

Sestra zhodnotí p/k zdravotný stav na prípadnú kontraindikáciu podania lieku.

P8

Sestra zisťuje, či už mal p/k alergickú reakciu pri podávaní injekcií.

P9

Sestra vyzve p/k, príp. mu pomôže ľahnúť si na chrbát, na bok, na brucho alebo zaujať sediacu polohu
podľa toho, aké miesto si na aplikáciu lieku zvolí.

P10

Sestra vyberie miesto vpichu bez kožných lézií, zatvrdlín či lokálneho zápalu (najvhodnejšie miesto je
stredný gluteálny sval a svalstvo vonkajšej strany stehna v jeho strednej tretine. Pri predpoklade
opakovaného podávania lieku intramuskulárne, strieda miesta vpichu).

P11

Sestra nasadí na striekačku ihlu a odstráni z nej prebytočný vzduch.

P12

Sestra vydezinfikuje zvolené miesto vpichu v rozsahu 8x8 cm a aplikuje liek do svalu
•
požiada p/k, aby uvoľnil svalstvo;
•
použije nedominantnú ruku na napnutie kože v mieste vpichu a druhou rukou aplikuje liek;
•
striekačku drží medzi palcom a ukázovakom, prepichne kožu rýchlym pohybom pod 90° uhlom
a ihlu zasunie do svalu;
•
aspiruje, tzn. potiahne piest striekačky naspäť (týmto spôsobom si overí, či nie je ihla v cieve.
Ak sa v striekačke objaví krv, vytiahne ihlu a pripraví si novú injekciu);
•
ak sa krv v striekačke neobjaví, aplikuje liek rovnomerne, pomaly (týmto spôsobom sa liek
rozptýli do svalového tkaniva a znižuje tak nepríjemný pocit p/k) ;
•
u detí a vychudnutých p/k namiesto napnutia kože urobí kožnú riasu a ihlu vedie pod uhlom
60°.

P13

Sestra vytiahne injekčnú ihlu rýchlym pohybom z miesta vpichu, priloží naň suchý tampón a prelepí
leukoplastom.

P14

Sestra sleduje žiaduce a nežiaduce účinky lieku, komplikácie bezprostredne hlási lekárovi.

P15

Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie p/k.

P16

Sestra zabezpečí likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom.

P17

Sestra zabezpečí mechanickú očistu a dezinfekciu použitých pomôcok. Čisté pomôcky uloží na určené
miesto.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V1

P/k je informovaný o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe jeho podania.

V2

P/k je informovaný o potrebe nahlásiť prípadnú reakciu na podávaný liek.

V3

P/k má zhodnotený zdravotný stav z predchádzajúceho obdobia z hľadiska možnej alergickej reakcie.

V4

P/k má aplikovanú intramuskulárnu injekciu s dodržaním uvedeného pracovného postupu a zásad
sterility.

V5

P/k ma zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu po aplikácií intramuskulárnej injekcie.

V6

P/k má zaznamenané v dokumentácii potrebné údaje o aplikácii intramuskulárnej injekcie a jeho
zdravotnom stave po aplikácii.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

Š3

Š4

Kód
P1-2

PROCES

P3 -4
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia intramuskulárnej injekcie







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne prostredie na
aplikáciu intramuskulárnej injekcie?

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky na
aplikáciu intramuskulárnej injekcie?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Overila si sestra správnosť liekového predpisu a
urobila trojitú kontrolu lieku pred jeho podaním?
Dodržala sestra správny postup pri príprave
lieku?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P5

Overila si sestra totožnosť p/k?

P6

Poskytla sestra p/k potrebné informácie o druhu
lieku, dôvode a spôsobe jeho podania?

P7-8

Zhodnotila sestra p/k zdravotný stav z hľadiska
prípadnej kontraindikácie a možnej alergie?

Kontrola
dokumentácie

Zabezpečila sestra p/k vhodnú polohu na
aplikáciu lieku?

Pozorovanie
pacienta počas
výkonu

P9

P10

P11-13

1z2

Otázka pre sestru
Otázka pre pacienta

Vybrala sestra vhodné miesto na aplikáciu lieku?
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Postupovala sestra pri aplikácii lieku technicky
správne?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P14

Sledovala sestra u p/k žiaduce/nežiaduce účinky
podaného lieku?

P15

Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k
potrebné údaje o aplikácii lieku?

P16-17

Kód
V1
V2

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/01

V3

V4

Zabezpečila sestra likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom a uloženie použitých
pomôcok?
Kontrolné kritériá
Má p/k dostatočné informácie o podávanom
druhu lieku, dôvode a spôsobe jeho podania?
Je p/k informovaný o potrebe nahlásiť prípadnú
reakciu na podávaný liek?
Má p/k zhodnotený zdravotný stav z
predchádzajúceho obdobia z hľadiska možnej
alergie?
Má p/k aplikovanú intramuskulárnu injekciu s
dodržaním uvedeného pracovného postupu a
zásad asepsy?

V5

Má p/k zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu
po aplikácii intramuskulárnej injekcie?

V6

Má p/k zaznamenané v dokumentácii potrebné
údaje o aplikácii intarmuskulárnej injekcie a jeho
zdravotnom stave po aplikácii lieku?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 – 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

ošetrovateľský štandard
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Procesuálny štandard výkonu
zachovať integritu kože
správnymi ošetrovateľskými postupmi predísť vzniku dekubitov
Rizikoví p/k:
 s paralýzou pri poškodení mozgu alebo spinálnej miechy;
 so zníženou úrovňou vedomia, t.j. v bezvedomí alebo v útlme
(p/k užívajúci analgetiká, barbituráty či trankvlizátory);
 pri podvýžive a pri nedostatku proteínov a vitamínu C v potrave
(správna výživa podporuje činnosť tkanív, resp. jej obnovenie);
 s predispozíciou alebo s prítomnosťou niektorého ochorenia
(DM, anémia, a. i.);
 s vekom vyšším ako 85 rokov (títo p/k majú často problémy s
mobilitou, inkontinenciou a zväčša aj s nízkou hmotnosťou.
Krvný obeh je menej schopný prinášať základné výživné látky do
kože);
 p/k pripútaní na posteľ alebo odkázaní na vozík, najmä ak ich
pohyb závisí od iných.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom/sanitárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie - izba p/k

Š3

Pomôcky :











Š4

Dokumentácia:

antidekubitný matrac 1 ks (aktívny/pasívny);
antidekubitné pomôcky (počet kusov podľa potreby)
pomôcky na vykonanie hygienickej starostlivosti
čistá a suchá osobná bielizeň p/k
čistá a suchá posteľná bielizeň
výživné krémy a masti
stupnica náchylnosti na preležaniny (napr. Knollova stupnica, Nortonovej
stupnica a pod.)
zástena na zabezpečenie intimity p/k
ďalšie pomôcky podľa potreby súvisiace so stavom p/k a iných faktorov

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi a zaznamená do zdravotnej dokumentácie p/k predispozíciu na vznik dekubitov (na posúdenie použije niektorý skórovací systém – podľa zvyku oddelenia/ZZ)

P2

Sestra informuje pacienta a jeho rodinu o význame zvýšenej starostlivosti o kožu, o význame pohybu
a zmeny polôh pri ležaní a zapojí pacienta a rodinu (ak je to možné) do starostlivosti.

P3

Sestra vypracuje individuálny plán polohovania a mobility pacienta.

P4

Sestra posudzuje denne stav kože (v prípade, že ide o rizikového pacienta minimálne každé 2 hodiny).
Sleduje vlhkosť, farbu, pružnosť kože, prítomnosť opuchov, abrázií, exkoriácií, príznaky infekcie a bolesti. Sestra minimalizuje u pacienta pôsobenie tlaku na predilekčných miestach používaním antidekubitných matracov a antidekubitných pomôcok.

P5

Sestra vykonáva hygienickú starostlivosť (v spolupráci so zdravotníckym asistentom/sanitárom):
•
podľa individuálnych potrieb p/k;
•
nepoužíva horúcu vodu;
•
používa šetriace hygienické pomôcky;
•
minimalizuje kontakt p/k s vlhkosťou spôsobenou potením, inkontinenciou a pod.

P6

Sestra informuje p/k o potrebe pohybu a zmeny polôh pri ležaní v pravidelných intervaloch (ak to dovoľuje p/k zdravotný stav):
•
obmedzuje pobyt p/k na lôžku;
•
naučí p/k (ak je to možné) meniť polohu v rámci jeho možností (každých 15 minút);
•
polohuje pacienta podľa plánu polohovania (dodržiava určené polohovacie hodiny).
Sestra minimalizuje pôsobenie tlaku v oblasti predilekčných miest:
•
používa antidekubitné matrace (aktívne alebo pasívne);
•
používa antidekubitné pomôcky na podloženie predilekčných miest ;
•
používa pomôcky na fixáciu zvolenej polohy.

P7

P8

Sestra minimalizuje poranenie kože a podkožných tkanív pri polohovaní a presune pacienta:
•
posúva pacienta na posteli tak, aby sa vyhla treniu kože o plachtu (trenie môže kožu odierať,
t.j. odstraňovať jej povrchové vrstvy, čím sa koža stáva náchylnejšou na trhliny);
•
ak je pacient vo Fowlerovej polohe, fixuje polohu pomôckami proti skĺzaniu nadol k nohám
postele (kĺzanie vytvára kombináciu trenia a tlaku v krížovej oblasti a poškodzuje v hĺbke uložené tkanivá a krvné riečisko tzv. trhavou-štiepnou silou).

P9

Sestra monitoruje a zaznamenáva príjem potravy, najmä proteínov a vitamínov.

P10

Sestra sleduje a zaznamenáva príjem tekutín.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Sestra venuje pozornosť vylučovaniu stolice a moču:
•
pri inkontinencii stolice používa jednorazové plienky;
•
pri močovej inkontinencii je vhodné zaviesť permanentný močový katéter (je možné použiť aj
jednorazové plienky).
Sestra venuje pozornosť psychike p/k:
•
uplatňuje empatickú komunikáciu;
•
umožňuje spoluúčasť p/k a jeho príbuzných na starostlivosti;
•
podporuje p/k schopnosť sebaopatery.

P13

Sestra hlási ošetrujúcemu lekárovi každú zmenu v zdravotnom stave p/k.

P14

Sestra dokumentuje realizované intervencie, reakcie pacienta a celkový efekt starostlivosti.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná dôvody a význam zvýšenej hygienickej starostlivosti o kožu a polohovania (ak to jeho psychicky stav dovoľuje).

V2

P/k má vypracovaný individuálny plán polohovania.

V3

P/k má:
•
primeraný príjem proteínov a vitamínov;
•
primeraný príjem a výdaj tekutín;
•
zachovanú integritu kože.

V4

Zdravotná dokumentácia p/k zahŕňa posúdenie stavu a trofiky kože, intervencie podporujúce integritu
kože, ich hodnotenie a celkový výsledný efekt starostlivosti.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Riziko vzniku dekubitov – Knollova stupnica (upravená)
Parameter
Celkový zdravotný stav
Stav vedomia
Pohyblivosť

0

1

2

3

dobrý

primeraný

chatrný

slabý

bdelosť

letargia

kóma

plná

obmedzená

semikomatózny
na vozíku

imobilita

normálny

zlý
(trvalo vlhká)
úplná
(moču, stolice)
žiadny

Inkontinencia

žiadna

suchá, papierová
občasná

Príjem výživy (per os)

dobrý

primeraný

začervenalá,
edematózna
spravidla
močová
zlý

Príjem tekutín (per os)

dobrý

primeraný

zlý

žiadny

2 ochorenia

multimorbidita

Stav kože

Pridružené ochorenie
žiadne
1 ochorenie
(DM, neuropatie, anémia, cievHodnotenie:
> ako 12 bodov – riziko vzniku dekubitov
ne och.)

(Podľa: Vörošová G. Interné ošetrovateľstvo, Osveta, 2005 – upravila Kurilcová, M. 2013)

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

Š4

PROCES

Kód
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prevencia dekubitov







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne prostredie na
výkon a nachystané pomôcky na prevenciu
dekubitov?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá

P1

Posúdila sestra riziko, resp. predispozíciu vzniku
dekubitov u p/k použitím niektorej zo stupníc
hodnotenia rizika vzniku dekubitov?

P2

Vysvetlila sestra p/k so zvýšeným rizikom vzniku
dekubitov význam zvýšenej starostlivosti o kožu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

Otázka pre p/k

P3

Vypracovala sestra u rizikového p/k individuálny
plán polohovania (polohovacie hodiny)?

P4

Posúdila sestra denne stav kože?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P5

Vykonala sestra každodennú hygienickú
starostlivosť s požitím šetriacich hygienických
pomôcok s cieľom minimalizovať kontakt p/k s
vlhkosťou spôsobenou napr. potením,
inkontinenciou a pod.?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P6

Informovala sestra p/k o potrebe zmeny polohy v
pravidelných intervaloch?

1b

0b

Otázka pre p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7-8

P9-10

PROCES

P11

Využívala sestra v rámci polohovania p/k
antidekubitové zariadenia a pomôcky s cieľom
minimalizovať tlak v oblasti predilekčných miest a
fixácie zvolenej polohy p/k?
Monitorovala a zaznamenávala sestra u
rizikového p/k stav výživy, bilanciu tekutín, príjem
bielkovín v prijímanej potrave?
Venovala sestra p/k s inkontinenciou stolice a
moču zvýšenú pozornosť?

P12

Monitorovala sestra stav a vývoj psychického
stavu p/k v priebehu starostlivosti?

P13

Hlásila sestra lekárovi každú zmenu v zdravotnom
stave p/k?

P14

Dokumentovala sestra podstatné údaje týkajúce
sa prevencie dekubitov?

Kód
V1-2

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/02

Kontrolné kritériá
Pozná p/k príp. rodina význam a dôvody zvýšenej
hygienickej starostlivosti o kožu a pravidelného
polohovania?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k
(rodinu)

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre lekára

Kontrola
dokumentácie
Má p/k zachovalú integritu kože?
Kontrola kože na
predilekčných
miestach

V3

V4

Sú v zdravotnej dokumentácii p/k zahrnuté
informácie o priebežnom posudzovaní stavu a
poruchy trofiky kože a realizované intervencie
podporujúce integritu kože a ich hodnotenie?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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Skupina starostlivosti:

Procesuálny štandard výkonu
 poskytnúť pacientovi pomoc pri vykonávaní hygienickej
starostlivosti,
 zachovať alebo zlepšiť komfort a sebaúctu pacienta udržiavaním
osobnej hygieny,
 predchádzať vzniku problémov z nedostatočnej hygieny
P/k s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom/sanitárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – kúpeľňa, izba p/k

Š3

Pomôcky :



















Š4

Dokumentácia:

rúška na umývanie – 4 ks;
uterák – 2 ks;
osuška – 1 ks;
čistá posteľná bielizeň (plachta posteľná – 2 ks, návlečka na paplón 1ks,
návlečka na vankúš 1 ks),
pyžamo – 1 ks;
mydlo (podľa možností tekuté);
roztok na vytieranie dutiny ústnej (cca 20 ml);
štetôčky – 4 ks;
igelitová podložka – 1 ks;
šampón;
hrebeň;
zubná pasta a zubná kefka;
emitná miska – 1 ks;
rukavice – 1 pár;
umývadlo – 3 ks (na tvár, telo a genitálie);
zástena na zabezpečenie intimity p/k;
ďalšie pomôcky podľa potreby súvisiace so stavom p/k a iných faktorov

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi u p/k:
•
fyzický a psychický stav;
•
rozsah pohybovej aktivity;
•
schopnosť a ochotu spolupracovať.

P2

Sestra informuje p/k o potrebe, význame a postupe výkonu hygienickej starostlivosti.

P3

Sestra vytvorí optimálne prostredie na výkon hygienickej starostlivosti tým, že zabezpečí intimitu p/k
a optimálnu teplotu prostredia, pričom zohľadní individuálne požiadavky pacienta.

P4

Sestra zvolí vhodnú polohu p/k podľa jeho zdravotného stavu. Ak stav p/k dovolí, výkon sa realizuje v
kúpeľni.

P5

Sestra zaistí bezpečnosť p/k počas výkonu.

P6

Sestra pomôže p/k vyzliecť sa, obnažuje tú časť tela pacienta, ktorú práve umýva.

P7

Sestra umiestni hygienické pomôcky na dosah ruky p/k.

P8

Sestra podporuje p/k v samoobslužných aktivitách a kompenzuje iba tie pohyby, ktoré nemôže p/k
vykonať sám.

P9

Sestra priebežne vymieňa vodu v umývadle, dbá na udržiavanie rovnomernej teploty vody a jej čistotu.

P10

Sestra venuje zvýšenú pozornosť umytiu a vysušeniu kožných záhybov (u žien pod prsníkmi, v slabinách, v podbruší, v gluteálnej oblasti). Sestra počas výkonu kontroluje stav kože p/k (začervenanie,
mokvanie, atď.) a v prípade potreby ošetrí podráždenú pokožku.

P11

Sestra po dôkladnom osušení kože jemnými krúživými pohybmi dlaní premasíruje pokožku osviežujúcim prostriedkom.

P12

Sestra pomôže p/k s úpravou nechtov, vlasov, oblečením osobnej bielizne.

P13

Sestra upraví lôžko a v prípade potreby poskytne p/k čistú posteľnú bielizeň.

P14

Sestra zaznamená výkon a zistené problémy do dokumentácie p/k.

P15

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečenú podporu a pomoc v samoobslužných aktivitách.

V2

P/k má zabezpečené intímne a bezpečné prostredie pri osobnej hygiene.

V3

P/k pozná a realizuje opatrenia na prevenciu kožných problémov a udržiavania sebestačnosti.

V4

P/k verbalizuje psychickú pohodu.

V5

Dokumentácia p/k obsahuje záznamy o hygienickej starostlivosti, údaje o stupni sebestačnosti p/k a
ďalšie dôležité zistenia, týkajúce sa stavu kože.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód
ŠTRUKTÚRA

1

Platné od:

01.11.2014
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Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrola prostredia

Š3

Má sestra nachytané potrebné pomôcky na
vykonanie hygienickej starostlivosti?

Kontrola pomôcok

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kód
P1
P2

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav p/k z hľadiska
miery sebestačnosti?
Informovala sestra p/k o potrebe, význame a
postupe výkonu hygienickej starostlivosti?
Zabezpečila sestra p/k intímne prostredie pri
osobnej hygiene?

P3

1z2

Vyhodnotenie plnenia štandardu Ranná a večerná toaleta

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne priestorové
podmienky na výkon hygienickej starostlivosti?

Š1-2

PROCES

Revízia č.:

Metóda hodnotenia

Áno
2b

Nie
0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k
Kontrola prostredia

Zabezpečila sestra p/k optimálnu teplotu
prostredia podľa jeho požiadaviek?

Umožnila sestra p/k vyprázdniť sa pred výkonom?
P4-6

Zvolila sestra správnu polohu pre p/k , zaistila
jeho bezpečnosť a pomohla p/k vyzliecť sa ?

P7

Umiestnila sestra p/k potrebné pomôcky k
osobnej hygiene na dosah ruky?

P8

Podporovala sestra p/k v samoobslužných
aktivitách?

Otázka pre p/k

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

PROCES

P10-14

P15

1

Platné od:

01.11.2014
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Dohliadala sestra, aby bola vykonaná hygienická
starostlivosť v plnom rozsahu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Venovala sestra pozornosť stavu kože v kožných
záhyboch?
Ošetrila sestra podráždenú pokožku v prípade
potreby?
Premasírovala sestra pokožku pacienta
ochranným krémom?
Upravila sestra p/k nechty, vlasy a pomohla mu s
oblečením osobnej bielizne?

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

3b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zdokumentovala sestra potrebné údaje?

P17

Zabezpečila sestra dekontamináciu a dezinfekciu
použitých pomôcok? Uložila pomôcky na
potrebné miesto?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má p/k zabezpečenú podporu a pomoc v
samoobslužných aktivitách?
Má p/k zabezpečené intímne a bezpečné
prostredie pri osobnej hygiene?
Ovláda a realizuje p/k opatrenia na prevenciu
kožných problémov a na udržanie sebestačnosti?
Prispieva výkon hygienickej starostlivosti k
psychickej pohode p/k?
Zahŕňa dokumentácia p/k:
•
záznam o vykonaní hygieny?
•
údaj o stupni sebestačnosti?
•
údaje o stave kože?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

V1
V2
V3
V4

V5

Otázka pre p/k

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2
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Kód

VÝSLEDOK
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ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Aplikácia subkutánnej injekcie
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:



dosiahnuť liečebný a iný účinok v závislosti od druhu podanej
látky
aplikovať liek bezpečne dodržaním pracovných postupov a
sterility

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou subkutánnej injekcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba p/k, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie
p/k

Š3

Pomôcky :










Š4

Dokumentácia :

jednorazová injekčná striekačka 2 ml – 1ks (veľkosť závisí od množstva
ordinovaného liečiva);
jednorazové ihly (modrá 0,6x25 alebo oranžová 0,5x20; 0,5x25) – 1-2 ks
ordinovaný liek, príp. aj roztok na riedenie lieku
vatové tampóny 3 ks (príp. štvorčeky buničitej vaty)
antiseptický prostriedok na dezinfekciu ampulky a miesta vpichu
emitná miska
leukoplast 1 ks (cca 1x7 cm)
(jednorazové rukavice 1 pár)

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí správnosť liekového predpisu.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na aplikáciu lieku.

P3

Sestra pripraví liek na aplikáciu (urobí trojitú kontrolu lieku), pri pracovnom postupe dodržiava zásady
sterility. Pripravenú striekačku s liekom označí menom p/k, názvom a množstvom lieku, spôsob podania
a čas podania.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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01.11.2014

OSE SZ/PAS/04

Strana

2z3

P4

Sestra identifikuje p/k (požiada ho, aby povedal svoje meno a/alebo porovná jeho meno v liekovom
predpise).

P5

Sestra informuje p/k o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe podávania lieku.

P6

Sestra zhodnotí pacientov zdravotný stav, napr.:
•
pred podávaním inzulínu zisťuje hodnoty glykémie;
•
pred podávaním heparínu zisťuje zrážanlivosť krvi a pod.

P7

Sestra si overí, či mal p/k v minulosti alergickú reakciu pri podávaní injekcií.

P8

Sestra pomôže p/k zaujať vhodnú polohu na aplikáciu injekcie podľa toho, aké miesto vpichu zvolí
(rameno, stehno, brucho a pod.).
Sestra vyberie miesto vpichu bez zvýšenej citlivosti, zatvrdlín, opuchu, jaziev, svrbenia, pálenia,
lokálneho zápalu a bez častých vpichov:
Miesta na aplikáciu inzulínu:
•
vonkajšia strana ramien, vonkajšia strana stehien, oblasť brucha. Miesta vpichov sa pravidelne
striedajú.
Miesto na aplikáciu heparínu:
•
miesto na bruchu nad úrovňou hrebeňov panvových kostí (okolie pupka).

P9

P10

Sestra nasadí na striekačku ihlu a odstráni z nej prebytočný vzduch.

P11

Sestra vydezinfikuje zvolené miesto vpichu v rozsahu 8 x 8 cm a aplikuje liek pod kožu:
 použije nedominantnú ruku na vytvorenie kožnej riasy a druhou rukou aplikuje liek;
 striekačku drží medzi palcom a ukazovákom a prepichne kožu rýchlym pohybom pod uhlom 45°
a ihlu zasunie pod kožu;
 aspiruje, t.j. potiahne piest striekačky nazad (týmto spôsobom si overí, či nie je ihla v cieve. Ak
sa v striekačke zjaví krv, vytiahne ihlu a pripraví novú injekciu);
 ak sa krv v striekačke nezjaví, aplikuje liek rovnomerne, pomaly (týmto spôsobom sa liek
rozptýli pod kožou a znižuje tak nepríjemný pocit pacienta).

P12

Sestra vytiahne injekčnú ihlu rýchlym pohybom z miesta vpichu a priloží naň suchý tampón. Miesto
vpichu sa nemasíruje.

P13

Sestra monitoruje účinky lieku na pacienta, nežiaduce reakcie a komplikácie bezprostredne hlási
lekárovi.

P14

Sestra zaznamená potrebné údaje do ošetrovateľskej dokumentácie.

P15

Sestra zabezpečí likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o:
•
druhu podávaného lieku;
•
dôvode a spôsobe jeho podávania;
•
potrebe nahlásiť prípadnú reakciu na podávaný liek.

V2

P/k zdravotný stav a miesto vpichu sú pred podaním lieku vždy aktuálne posúdené.

V3

P/k má aplikovanú subkutánnu injekciu s dodržaním pracovného postupu a zásad sterility.

V4

P/k spolupracuje pri podávaní injekcií.

V5

P/k má zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu po aplikácii subkutánnej injekcie.

V6

P/k má zaznamenané v dokumentácii potrebné údaje o aplikácii subkutánnej injekcie a jeho
zdravotnom stave.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód
ŠTRUKTÚRA

Š1-2







Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne podmienky na
aplikáciu subkutánnej injekcie ?

Š4

Kontrolné kritériá
Overila si sestra správnosť liekového predpisu a
urobila trojitú kontrolu lieku pred jeho podaním?

P1-3

PROCES

Dodržala sestra správny postup pri príprave
lieku?
Overila si sestra totožnosť p/k?

P8-12

01.11.2014

Poskytla sestra p/k potrebné informácie o druhu
lieku, dôvode a spôsobe jeho podania?
Zhodnotila sestra pacientov zdravotný stav pred
podaním subkutánnej injekcie?
Zabezpečila sestra p/k vhodnú polohu na
aplikáciu lieku?
Vybrala sestra vhodné miesto na aplikáciu lieku?

Metóda hodnotenia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia

Otázka pre sestru
Otázka pre p/k
Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Postupovala sestra pri aplikácii lieku technicky
správne?
P13

1z2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

P6-7

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia subkutánnej injekcie

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
aplikáciu subkutánnej injekcie?

P4-5

1

Strana
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Š3

Kód

Revízia č.:

Sledovala sestra u p/k žiaduce/nežiaduce účinky
podaného lieku?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

1

Platné od:

01.11.2014
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P14

Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje o aplikácii lieku?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15

Zabezpečila sestra likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má p/k dostatočné informácie o:
•
druhu podávaného lieku ?
•
dôvode a spôsobe podávania?
Je p/k informovaný o potrebe nahlásiť prípadnú
reakciu na podávaný liek?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód

V1-2

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/04

Revízia č.:

Má p/k zhodnotený zdravotný stav z
predchádzajúceho obdobia z hľadiska možných
komplikácií po podaní injekcie?
V3-5

Otázka pre p/k

Kontrola
dokumentácie

Má p/k zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu
počas/po podaní subkutánnej injekcie?
Otázka pre sestru
Je p/k schopný spolupracovať pri výkone?

V6

Obsahuje dokumentácia p/k všetky potrebné
údaje súvisiace s aplikáciou subkutánnej injekcie?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o mŕtve telo

Platné od:

01.11.2014
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Procesuálny štandard výkonu
Ošetriť mŕtve telo s úctou ku skončenému životu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

Telo mŕtveho

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom/sanitárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, vyčlenená miestnosť, izba p/k

Š3

Pomôcky :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia, (Potvrdenie o prevzatom majetku pacienta, Záznam o
odovzdaní ľudských pozostatkov)

jednorazové rukavice – 4 ks;
ovínadlo – 1 ks;
mulové štvorce – 4 ks;
náplasť – 1 ks;
pomôcky na hygienickú očistu;
jednorazová podložka (veľkosť podľa potreby) – 1-2 ks;
popisovač kože – 1ks;
pomôcky na preväz rán – (ak sú potrebné);
zástena – 1ks;
(identifikačný náramok – 1 ks – podľa zvyklosti ZZ)

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra privolá lekára, aby skonštatoval úmrtie.

P2

Sestra pripraví dokumentáciu (chorobopis, list o prehliadke mŕtveho, sprievodný list na pitvu).

P3

Sestra umiestní okolo postele mŕtveho zástenu alebo záves.

P4

Sestra vyzve p/k (ak im to dovolí zdravotný stav), aby opustili izbu.

P5

Sestra odstráni pomocné zariadenia postele.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Starostlivosť o mŕtve telo
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P6

Sestra vyzlečie mŕtvemu osobnú bielizeň.

P7

Sestra odstráni z tela šperky, vyberie ústnu snímateľnú protézu (v prípade, že ju p/k má).

P8

Sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom/sanitárom vykoná hygienickú očistu (znečistené
oblasti tela umyje, pod zadnú časť tela vsunie absorbčnú podložku na zachytenie moču a stolice po
uvoľnení sfinkterov).

P9

Sestra ponechá krytie na ranách (prekryje ich čistým sacím obväzom).

P10

Sestra skráti drény, kanyly, opatrne odstráni náplaste (tkanivá sa po smrti stávajú mäkšími a niekedy až
skvapalnejú).

P11

Sestra odstráni permanentný katéter (v prípade, že ho p/k mal zavedený).

P12

Sestra uloží telo do vodorovnej polohy na chrbát s hornými končatinami pozdĺž tela (dlaňami nadol
alebo s prekríženými na bruchu).

P13

Sestra zatvorí očné viečka a ak sa roztvárajú, priloží na ne navlhčené mulové štvorce.

P14

Sestra podloží čeľusť a vyviaže ju, aby bol udržaný prirodzený výraz tváre.

P15

Sestra označí telo, zvyčajne na pravé stehno paličkovým písmom (meno, rodné číslo, dátum úmrtia).
(Podľa zvyklosti zariadenia aj identifikačným náramkom na zápästí).

P16

Sestra zabalí telo do plachty.

P17

Sestra ponechá telo 2 hodiny na oddelení.

P18

Sestra spíše pozostalosť za prítomnosti svedka (priloží šperky, peniaze, cennosti, protézy)
a pripraví ju na odovzdanie pre príbuzných.

P19

Sestra po dvoch hodinách zabezpečí prevoz tela do miestnosti na uloženie ľudských pozostatkov, kde
bude telo do odovzdania pohrebnej službe.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Mŕtve telo je ošetrené s úctou ku skončenému životu.

V2

Prevzatie pozostalosti príbuznými je písomne obojstranne zdokumentované a založené v chorobopise.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o mŕtve telo







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú na oddelení vyčlenené priestory alebo
vytvorené vhodné podmienky na vykonanie
starostlivosti o mŕtve telo?

Metóda hodnotenia
Kontrola priestorov

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Š2

Má sestra k dispozícii pomoc inej osoby na
vykonanie starostlivosti o mŕtve telo?

Otázka pre sestru

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
ošetrenie mŕtveho tela?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Zabezpečila sestra celkovú úpravu mŕtveho tela?

1b

0b

Ponechala sestra krytie na ranách prekryté čistým
sacím obväzom?

1b

0b

Kód
P1-2

PROCES

P3-4

Kontrolné kritériá
Privolala sestra lekára na konštatovanie smrti
pacienta/klienta a pripravila potrebnú
dokumentáciu?
Zabezpečila sestra izoláciu mŕtveho tela?

Otázka pre lekára
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Odstránila sestra z tela mŕtveho šperky
a protézy?
Vykonala sestra dostatočne hygienickú očistu tela
mŕtveho?
P7-17

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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1b

0b

Odstránila sestra permanentný katéter?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Uložila sestra telo mŕtveho do predpísanej
polohy?
Zatlačila sestra mŕtvemu očné viečka
a priložila na ne navlhčené mulové štvorce?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

PROCES

Podložila sestra mŕtvemu čeľusť a vyviazala ju?
Označila sestra telo mŕtveho podľa zvyklostí na
pravé stehno tlačenými písmenami (meno, rodné
číslo, dátum úmrtia), príp. aj identifikačným
náramkom?
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P18

Spísala sestra pozostalosť predpísaným
spôsobom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P19

Zabezpečila sestra po dvoch hodinách prevoz
tela mimo oddelenia do miestnosti na to určenej?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V1

Je mŕtve telo ošetrené s úctou ku skončenému
životu?

V2

Je prevzatie pozostalosti obojstranne
zdokumentované?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Skrátila sestra drény a kanyly?

Zabalila sestra telo do plachty a ponechala ho na
oddelení potrebný čas (2 hod.)?

VÝSLEDOK

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Defibrilácia

Platné od:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

 odstrániť poruchu srdcového rytmu správnou technikou



Cieľ:




Skupina starostlivosti:

defibrilácie;
obnoviť normálnu srdcovú aktivitu;
zaistiť bezpečnosť p/k počas výkonu;
psychicky podporiť p/k pred výkonom;
zabrániť vzniku komplikácií v súvislosti s výkonom.

P/k s poruchami rytmu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka s príslušnou špecializáciou

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie alebo miestnosť, kde vznikla potreba defibrilácie

Š3

Pomôcky :

















Š4

Dokumentácia :

12-zvodový EKG prístroj – 1 ks;
defibrilátor (u dospelých sa používajú elektródy s priemerom 8-12cm, u
detí 8-10cm), príp. vozík s defibrilátorom;
kontaktný gél – 1 ks;
tlakomer – 1 ks;
fonendoskop – 1 ks;
pomôcky na zaistenie i.v. prístupu;
prívod kyslíka (centrálny/z fľaše);
pomôcky na kardio-pulmo-cerebrálnu resuscitáciu (KPCR);
pomôcky na aplikáciu liekov;
pomôcky na intubáciu;
pomôcky na odsávanie hlienov;
kyslíková maska (s rezervoárom) – 1 ks (veľkosť podľa potreby);
emitná miska – 1 ks;
buničitá vata alebo štvorce gázy – podľa potreby (2-4 ks)
ostatné pomôcky podľa ďalších okolností.

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ PROCESU
Pred výkonom
P1

Sestra pri plánovanom výkone informuje p/k o priebehu výkonu a nutnosti byť nalačno.

P2

Sestra zmeria p/k fyziologické funkcie (TK, P) a zapíše zistené hodnoty do dokumentácie.

P3

Sestra zhotoví EKG záznam 12-zvodovým EKG

P4

Sestra zaistí žilový prístup i.v. kanylou a odoberie krv na vyšetrenie podľa ordinácie lekára (na
hemokoagulačné vyšetrenie a mineralogram).

P5

Sestra si overí, či má p/k vybratú zubnú protézu, ak ju používa.

P6

Sestra upraví lôžko p/k tak, aby bol prístup z každej strany, odstráni vankúš a uloží p/k na tvrdú
podložku.

P7

Sestra skontroluje p/k, či nie je v kontakte s vodivými predmetmi.

P8

Sestra pripraví defibrilátor a potrie elektródy kontaktným gélom.

P9

Sestra spolupracuje s lekárom počas samotnej defibrilácie.
Po výkone

P10

P11

Ak bola obnovená normálna srdcová aktivita, sestra monitoruje v pravidelných intervaloch fyziologické
funkcie p/k a zistené hodnoty zapisuje do dokumentácie.
Sestra zhotoví EKG záznam 12-zvodovým EKG prístrojom a napojí p/k na monitor vitálnych funkcií.

P12

Sestra monitoruje a zaznamenáva potrebné hodnoty výsledkov vyšetrenia krvi.

P13

Sestra priebežne kontroluje celkový stav p/k a zmeny v zdravotnom stave hlási lekárovi.

P14

Sestra podáva liečbu podľa ordinácie lekára.

P15

Sestra poučí p/k o nutnosti dodržiavať kľud na lôžku 2 hodiny po výkone.

P16

Sestra 1 hodinu po výkone zabezpečí p/k príjem tekutín a potravy.

P17

Sestra odloží pomôcky a upraví okolie lôžka.

P18

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie.

Po neúspešnej defibrilácii lekár celý postup opakuje po zvýšení defibrilačnej energie. Ak sa nedosiahol
požadovaný výsledok, začne sa s KPCR, oxygenáciou a aplikáciou ordinovaných liekov.
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má obnovenú normálnu srdcovú aktivitu.

V2

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

V3

V dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky potrebné údaje.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Š2-3

Š4

PROCES

Kód

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Defibrilácia







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky a
prístroje na zabezpečenie starostlivosti o p/k pred
a po výkone?

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

P1

Kontrolné kritériá
Poučila sestra p/k pri plánovanom výkone o jeho
priebehu?

P2

Zaznamenala sestra zistené hodnoty
fyziologických funkcií do dokumentácie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru

P3

Ovláda sestra správny postup zhotovenia EKG
záznamu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P4

Odobrala sestra krv na potrebné vyšetrenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

P5

Overila sestra, či má p/k vybratú zubnú protézu?

P6-9

Dodržiavala sestra pracovný postup počas
výkonu?

P10

Monitorovala sestra po výkone fyziologické
funkcie p/k?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P11

PROCES

P12

Zhotovila sestra EKG záznam a napojila pacienta
na monitor?

1
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0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Monitorovala sestra potrebné vyšetrenia krvi?
Monitorovala sestra priebežne stav pacienta a
príp. zmeny hlásila lekárovi?

Otázka pre lekára

P15

Poučila sestra p/k o dodržaní kľudu na posteli 2
hodiny po výkone?

Otázka pre p/k

P18

Kód

Odložila sestra pomôcky a upravila okolie
postele?
Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje?

Kontrolné kritériá

Kontrola prostredia

V1

Má p/k obnovenú normálnu srdcovú činnosť?

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Vyskytli sa v súvislosti s výkonom komplikácie?

Otázka pre lekára

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky údaje
týkajúce sa výkonu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 20 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

1b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P13-14

P16-17

VÝSLEDOK
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu




Cieľ:

Skupina starostlivosti:

odobrať vzorku predpísaným spôsobom v súlade so stanovenými kritériami;
minimalizovať negatívne pocity p/k v súvislosti s odberom krvi;
dodržiavať bezpečnú manipuláciu s odobratou krvou.

P/k s indikáciou odberu venóznej krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :
















Š4

Dokumentácia :

odberové súpravy podľa druhu odberu – farebne rozlíšené, resp. skúmavky, ihly, striekačky;
jednorazové rukavice – 1 pár;
Esmarchovo ovínadlo – 1 ks;
dezinfekčný roztok – na dezinfekciu miesta vpichu;
leukoplast – 1 ks (cca 7 cm);
nožnice;
tampóny – 3 ks;
štvorce z buničitej vaty – 2-3 ks;
podložka pod končatinu – 1 ks;
emitná miska – 1 ks;
stojan na skúmavky – 1 ks;
žiadanky na vyšetrenie krvi (podľa ZZ buď iba v NIS – elektronické, alebo
papierové);
kontajner na použité ihly – 1 ks;
ostatné pomôcky podľa špecifických požiadaviek na odber

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra postupuje podľa metodických pokynov a postupov pri jednotlivých odberoch, ktoré určujú
pracovníci hematologických, biochemických a mikrobiologických laboratórií.

P2

Pri špeciálnych odberoch zabezpečí sestra prípravu, postup a transport tak, aby bol priebeh výkonu
plynulý.

P3

Sestra používa jednorazové pomôcky, dbá o svoju bezpečnosť a bezpečnosť p/k, používa ochranné
pracovné pomôcky. Každý biologický materiál považuje za infekčný.

P4

Sestra prevedie kontrolu ordinácie vyšetrenia krvi.

P5

Sestra si pripraví potrebné pomôcky, skontroluje označenie skúmaviek a vyplnené žiadanky v NIS alebo
v papierovej forme.

P6

Sestra si pred výkonom umyje a dezinfikuje ruky.

P7

Sestra identifikuje pacienta.

P8

Sestra informuje p/k o výkone a zásadách prípravy na odber krvi.

P9

Sestra pred odberom krvi uloží p/k do vhodnej polohy podľa jeho zdravotného stavu.

P10

Sestra počas celého výkonu udržiava slovný kontakt s p/k, sleduje jeho reakcie, vyzýva p/k na
spoluprácu a minimalizuje jeho negatívne pocity.

P11

Sestra si pripraví pomôcky na dosah ruky, pod končatinu p/k umiestni podložku.

P12

Sestra posúdi stav žíl, vyberie si vhodné miesto vpichu a palpuje priebeh cievy. Najčastejším miestom
odberu je lakťová žila.

P13

Sestra priloží Esmarchovo ovínadlo asi 5 cm nad miesto vpichu a vyzve p/k, aby podporil náplň žily
otváraním a zatváraním ruky do päste. (Odporúčaný čas priškrtenia končatiny je do 1 minúty).

P14

Sestra pred odberom zistí, či má p/k alergiu na niektorý dezinfekčný roztok, potom dôkladne
vydezinfikuje miesto vpichu (smerom hore), po 30 sek. (čas potrebný, aby bol dezinfekčný roztok
účinný) môže realizovať samotný vpich.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P15

Sestra zavedie ihlu do žily, uvoľní ovínadlo a odoberie potrebné množstvo krvi (dodržiava odber
stanoveného množstva krvi do jednotlivých odberových súprav, ako aj poradie a ostatné požiadavky pre
jednotlivé odbery). Ak je potrebné, krv v odberových súpravách pomalými pohybmi premieša.

P16

Po odbere sestra šetrne vytiahne ihlu zo žily, na miesto vpichu miernou kompresiou cca 1 minútu
priloží suchý tampón (bez ohnutia ruky v lakti, príp. vyzve p/k na spoluprácu), nakoniec miesto vpichu
prelepí.

P17

Sestra odstráni ihlu z odberového systému do kontajnera na použité ihly pri dodržaní bezpečnostných
pravidiel.

P18

Sestra zabezpečí včasné odoslanie vzorky krvi do príslušného laboratória. Sestra manipuluje
s odobratou krvou tak, aby ju neznehodnotila.
Sestra zabezpečí dekontamináciu a dezinfekciu použitých pomôcok. Po usušení ich uloží na pôvodné
miesto.

P19

P20

Sestra zaznamená výkon a reakcie p/k do príslušnej dokumentácie.

P21

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výsledkoch akútneho odberu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná dôvod a význam prípravy na odber krvi.

V2

P/k spolupracuje počas odberu.

V3

V dokumentácii p/k je zaznamenaný odber krvi a mimoriadne situácie počas odberu.

V4

U p/k sa nevyskytli komplikácie v súvislosti s odberom krvi.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber venóznej krvi na vyšetrenie







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Š2

Je zabezpečené vhodné prostredie k realizácii
výkonu?

Kontrola prostredia

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky
na zabezpečenie odberu krvi zo žily?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód

PROCES

Revízia č.:

P1-2

Kontrolné kritériá
Ovláda sestra postupy a metodické pokyny
jednotlivých laboratórií na odbery krvi?

P3

Používa sestra jednorazové pomôcky a ochranné
rukavice pri odbere krvi?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P4

Kontrolovala sestra ordinácie lekára na odber
krvi?

Otázka pre sestru

P5

Skontrolovala sestra označenie skúmaviek
a vypísanie žiadaniek?

P6

Umyla si sestra pred odberom

P7

Identifikovala sestra pacienta predpísaným
spôsobom?

P8

Vysvetlila sestra p/k prípravu na odber krvi?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

Zabezpečila sestra p/k vhodnú polohu počas
odberu krvi?

P10

Komunikovala sestra s p/k počas výkonu?

PROCES

P11-16
P17
P18
P19
P20
P21

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/07

Realizovala sestra správne pracovný postup pri
odbere krvi?
Odstránila sestra ihlu z odberového systému
predpísaným spôsobom?
Zabezpečila sestra transport odobratej krvi do
príslušného laboratória?
Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok a ich uloženie na pôvodné miesto?
Zaznamenala sestra odber krvi do príslušnej
dokumentácie?
Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o výsledkoch akútnych vyšetrení krvi?

Revízia č.:
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1b

0b

1b

0b

6b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Je p/k oboznámený s dôvodom odberu krvi?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k

Áno
1b

Nie
0b

V2

Spolupracoval p/k so sestrou počas výkonu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

V3
V4

Je v dokumentácii p/k zaznamenaný odber krvi?
Vyskytli sa u pacienta komplikácie v súvislosti
s odberom krvi?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Správnou aplikáciou liekov na vonkajšie použitie dosiahnuť liečebný
efekt

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou liečby liekmi na vonkajšie použitie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka/zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :





lieky na vonkajšie použitie podľa ordinácie;
jednorazové rukavice – 1 pár;
rôzne druhy pomôcok podľa špecifických potrieb na jednotlivé druhy
ošetrení (drevené lopatky, vatové štetôčky, gázové štvorce, obvínadlá
rôznej šírky, pruban rôznej veľkosti, elastické obvínadlá, nedráždivé
náplaste, buničitá vata, sterilné injekčné ihly, sterilné vatové tampóny,
sterilné peány, lyžičky, pinzety, nožnice, podľa potreby odberové súpravy
a pod.);
 emitná miska – 1 ks
Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

P3
P4

Sestra informuje p/k o výkone a vysvetlí mu dôvod a postup výkonu.
Sestra informuje p/k o:
- druhu aplikovaného lieku a jeho účinkoch (lieky môžu ovplyvňovať svrbenie, mokvanie,
zápalovú reakciu a pod.);
- potrebe hlásiť prípadne vyskytujúce sa vedľajšie účinky (pálenie pokožky, začervenanie a pod.);
- dôležitosti nedráždiť kožu škrabaním (zanesenie infekcie do narušenej kože);
- potrebe zabránenia kontaminácie očí liekmi;
- potrebe chrániť sa pred slnečným žiarením (napr. liečba dechtovými preparátmi vylučuje pobyt na
slnku);
- potrebe dodržiavať predpísanú diétu.
Sestra si pripraví všetky pomôcky a lieky na podnos alebo preväzový vozík.
Sestra si overí totožnosť p/k, identifikuje potrebu miery súkromia počas výkonu a zaistí ju.

P5
P6

Sestra zabezpečí pre p/k vhodnú polohu podľa druhu aplikácie lieku.
Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní pacienta vždy používa rukavice.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov na vonkajšie použitie
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/08

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z3

P7

Sestra pred aplikáciou dermatologík príslušnú oblasť umyje a dôkladne osuší jemným pritlačením
tampónu (na umytie používa predpísaný roztok, vodu, bylinné odvary, hypoalergické mydlo, medicínske
mydlo alebo indiferentné oleje – parafínový, olivový).

P8

Sestra aplikuje dermatologiká na čistú a suchú kožu, zbavenú zvyškov predchádzajúcich liekov.

P9

Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť, alebo ich zľahka prikryje ovínadlom či štvorcom mulu.

P10

Sestra pri každom ďalšom namáčaní použije novú štetôčku.

P11

Sestra venuje zvláštnu pozornosť pri aplikovaní sprejových a zásypových foriem liekov (napr.
u astmatikov môžu vyvolať záchvat, pri ošetrení tváre je potrebné chrániť oči p/k).

P12

Sestra aplikuje liečivá v presne určený čas a dohliada na čas zmytia prostriedku.

P13

Sestra počas liečby častejšie vymieňa p/k osobnú a posteľnú bielizeň.

P14

Sestra sleduje celkový zdravotný stav p/k počas liečby, žiaduce i nežiaduce reakcie.

P15

Sestra zaznamenáva do dokumentácie potrebné údaje súvisiace s liečbou p/k (čas ošetrenia, názov
lieku, koncentráciu roztoku, vzhľad roztoku do výplachu rany, bolestivé pocity a reakcie
pacienta a pod.).

P16

Sestra zabezpečí dôslednú dekontamináciu použitých pomôcok a bezpečnú likvidáciu jednorazového
preväzového a biologického materiálu.

Špeciálne aplikačné techniky pri vybraných dermatologikách:
 omývadlo – sestra pred použitím musí potriasť liekovkou, aby sa suspendované častice rozptýlili,
naleje omývadlo na sterilnú gázu a prikladá na postihnuté miesto (nemasíruje, netrie);
 mazivo – sestra si naleje mazivo do dlane a vtiera dlhými otáčavými pohybmi dlaní alebo prstami,
tento spôsob nemôže používať na koži, ktorá je zranená alebo chorobne zmenená;
•
masť a pasta – sestra ich najčastejšie nanáša drevenou lopatkou, aplikuje sa v tenkej súvislej
vrstve na celú oblasť, niekedy sa natreté miesto kryje sterilnou gázou alebo obväzom;
•
prášok – sestra popráši povrch postihnutého miesta a zakryje gázou;
•
tekutý púder – sestra pred použitím dôkladne pretrepe obsah liekovky, nanáša ho veľkým
vatovým tampónom alebo vatovou štetôčkou, vznikne rovnomerný povlak, ktorý rýchle
zasychá, ponecháva sa bez zakrytia;
•
obkladové roztoky – používajú sa studené, vlažné alebo teplé, obkladová látka sa namočí do
ordinovaného prípravku (bylinné odvary, Rivanol, Jarichov roztok), priloží sa na postihnuté
miesto a nechá sa niekoľko minút pôsobiť, prikladanie obkladu sa opakuje podľa ordinácie
lekára;
•
náplaste – absorpcia sa zlepší, ak miesto pred aplikáciou sestra dobre umyje (napr. náplaste
na bolesť, nitroglycerín, lieky proti kinetózam alebo hormónové substitučné lieky, náplaste
v menopauze).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov na vonkajšie použitie
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o druhu aplikovaného lieku, dôvode jeho použitia, postupe výkonu.

V2

P/k pozná sprievodné príznaky pri aplikácii liekov.

V3

P/k má zabezpečenú intimitu počas výkonu.

V4

P/k pozná zásady správania sa počas liečby.

V5

P/k má zabezpečené sledovanie zdravotného stavu počas liečby.

V6

P/k spolupracuje pri aplikácii lieku.

V7

P/k má zaznamenané v dokumentácii potrebné údaje o liečbe a jeho zdravotnom stave.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2







Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne podmienky na
aplikáciu liekov na vonkajšie použitie?

Áno

Nie

Kontrola priestorov

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Informovala sestra p/k o druhu podávaného lieku
o jeho účinkoch?

1b

0b

Informovala sestra p/k o potrebe dodržiavať
zásady správania sa počas liečby?

1b

0b

2b

0b

8b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k o výkone a vysvetlila mu
dôvod a postup výkonu?

PROCES

1z2

Metóda hodnotenia

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu p/k
?

P5-12

01.11.2014

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Š4

P3-4

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia liekov na vonkajšie použitie

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
aplikáciu liekov na vonkajšie použitie?

P1-2

1

Strana
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Š3

Kód

Revízia č.:

Pripravila sestra potrebné pomôcky k výkonu a
identifikovala potrebu miery súkromia pre p/k
počas výkonu a v prípade potreby ju zaistila?
Aplikovala sestra lieky na vonkajšie použitie
(špeciálne aplikačné techniky) správnym
spôsobom?

P13

Venovala sestra pozornosť hygiene osobnej
a posteľnej bielizne u pacienta?

P14

Monitorovala sestra zdravotný stav p/k počas
liečby?

Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/08

P15

Zaznamenala sestra potrebné údaje o aplikácii
lieku a o zdravotnom stave p/k do príslušnej
dokumentácie?

P16

Zabezpečila sestra likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom?

Kód

VÝSLEDOK

V1-4

V5-6

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Je p/k informovaný o potrebe dodržiavať zásady
správania sa počas liečby?

1b

0b

Má p/k zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu
počas liečby?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má p/k dostatočné informácie o podávanom
druhu lieku, dôvode jeho použitia a postupe
výkonu?
Je p/k informovaný o sprievodných príznakoch pri
aplikácii liekov?

Otázka pre p/k

Otázka pre sestru
Je p/k schopný spolupracovať pri výkone?

V7

Obsahuje dokumentácia všetky potrebné údaje
o liečbe a zdravotnom stave p/k?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenia nazogastrickej sondy

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/09
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Procesuálny štandard výkonu


zaviesť sondu šetrným spôsobom bez poškodenia sliznice
nazogastrickej oblasti a traumatizácie p/k;
 odobrať vzorku žalúdočného obsahu na laboratórne vyšetrenie;
 odčerpať žalúdočný obsah pri jeho nadprodukcii;
 podať enterálnu výživu.
P/k, u ktorých je potrebné zaviesť sondu s liečebným alebo
diagnostickým cieľom
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Cieľ:

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia

nazogastrická sonda (potrebnej veľkosti) – 1 ks;
lubrikačný krém (s analgetickým účinkom napr.Mesocain-gél) – 1 ks;
20 – 50 ml striekačka (Janettova) – 1 ks;
nealergizujúci leukoplast široký 2,5 cm – 1 ks (cca 20 cm);
svorka/peán (podľa potreby) – 1 ks;
štvorce mulu, príp. buničitá vata – podľa potreby;
zberné vrecko alebo uzáver sondy (podľa ordinácie);
odsávačka (podľa potreby);
testovací prúžok/pH indikátor (podľa potreby);
fonendoskop – 1 ks;
jednorazové rukavice – 1 pár;
emitná miska – 1 ks;
prípadne ostatné pomôcky podľa ordinácie lekára.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví p/k na zavedenie nazogastrickej sondy, vysvetlí mu postup a význam zavedenia sondy.
Oznámi mu na aký dlhý čas bude mať sondu zavedenú a uloží p/k do Fowlerovej polohy.

P2

Sestra vyšetrí p/k nosové dierky, skontroluje, či v nose nie sú prekážky, deformity alebo poranenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenia nazogastrickej sondy

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/09
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P3

Sestra určí vzdialenosť, do akej sa má sonda zaviesť:
 na sonde určí vzdialenosť od konca nosa p/k, ku koncu ušného lalôčika až po koniec sterna.
(Táto dĺžka určuje približnú vzdialenosť od nosových dierok po žalúdok. Pri sondách, ktoré sa
zavádzajú do duodéna alebo jejuna, pridá o 20 – 30 cm viac).

P4

Sestra zavedie nazogastrickú sondu.
 požiada p/k, aby mierne zaklonil hlavu a sondu zavádza pozdĺž spodiny nosovej dierky.
 po zavedení sondy nosom, požiada pacienta o mierny predklon hlavy a upozorní ho na
dôležitosť prehĺtania (správne umiestnenie sondy do faryngu a ezofagu).
 ak má p/k nauzeu alebo problém s prehĺtaním, preruší na chvíľu zavádzanie sondy (p/k si
oddýchne, niekoľkokrát vdýchne a vydýchne, prípadne sa napije vody, čím sa utlmí reflex
vracania).
 sondu posúva o 5 – 10 cm pri každom prehltnutí. Skontroluje, či sa sonda v hrdle nestáča (ak
áno, vyťahuje sondu, kým sa vyrovná a následne ju zasúva).

P5

Sestra overuje správne umiestnenie sondy:
 insufláciou malého množstva (5 – 20 ml) vzduchu do sondy a následnou auskultáciou v ľavom
hornom brušnom kvadrante (prebublanie vzduchu);
 a/alebo aspiráciou obsahu žalúdka zo sondy a vyšetrenie pH aspirovanej tekutiny (pH
žalúdočného obsahu môže byť v rozsahu 0 – 4.0, niektoré lieky môžu ovplyvniť pH na 4.0 – 6.0.
O zavedení sondy do dýchacích ciest svedčí namerané pH 6.0 – 8.0);
 a/alebo röntgenologickou (rtg) kontrolou (ak má sonda kontrastný rtg pásik a kontrolu
naordinuje lekár).

P6

Sestra pripevní sondu na chrbát nosa pomocou nealergizujúceho leukoplastu.

P7

Sestra zaznamená do dokumentácie podstatné informácie v súvislosti so zavedením sondy.

P8

Sestra vypracuje plán každodennej starostlivosti o sondu. Kontroluje a zaznamenáva prípadné zmeny a
podráždenia v nosovej dierke aspoň 1x denne.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná postup a význam zavedenia sondy.

V2

V3

P/k má:
 zavedenú sondu šetrným spôsobom;
 zaistenú sondu proti posunutiu.
U p/k sa nevyskytli komplikácie v súvislosti so zavedenou sondou.

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace so zavedením sondy.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

Š3

Š4

Kód

P1-2
PROCES
P4

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Zavedenie nasogastrickej sondy







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne podmienky na
zavádzanie sondy?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
zavádzanie nazogastrickej sondy?

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k význam a postup zavedenia
nazogastrickej sondy a dôležitosť jeho spolupráce
pri výkone?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola priestorov

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Uložila sestra p/k do Fowlerovej polohy pred
zavádzaním sondy?
Posúdila sestra pred zavedením sondy dutinu
nosovú – priechodnosť, prekážky, deformity,
poranenia?

P3

Revízia č.:

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Určila sestra približnú vzdialenosť zavedenia
sondy pomocou určenia vzdialenosti koniec nosa
– ušný lalôčik – koniec sterna?
Potrela sestra koniec sondy prostriedkom na
lokálne znecitlivenie?
Zavádzala sestra sondu technicky správne?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P4

PROCES

P5
P6

P7

P8

VÝSLEDOK

Kód
V1

V2

A OSE SZ/PAS/09

Vyzvala sestra p/k, aby počas zavádzania sondy
pravidelne prehĺtal?
Prerušila sestra výkon v prípade, ak p/k pociťoval
nauzeu?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Overila sestra správnosť zavedenia sondy?
Pripevnila sestra sondu na chrbát nosa
nealergizujúcou náplasťou?
Zaznamenala sestra do príslušnej časti
dokumentácie čas, priebeh výkonu, spôsoby
kontroly správnosti lokalizácie sondy, komplikácie
počas zavádzania sondy?
Menila sestra polohu sondy aspoň 1x denne?
Viedla o tom záznam?

Kontrola
dokumentácie

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Má p/k zavedenú sondu šetrným spôsobom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Má p/k zaistenú sondu proti posunutiu?

V3

Má p/k zabezpečenú starostlivosť zameranú na
prevenciu komplikácií pri dlhodobom zavedení
sondy?

V4

Zahŕňa dokumentácia p/k podstatné informácie o
zavedení sondy?

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

1b

Kontrolné kritériá
Je p/k informovaný o význame a postupe pri
zavádzaní sondy?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

2z2

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Výter z rany

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/10
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Cieľ:
Skupina starostlivosti:

získať vzorku ranového sekrétu na vyšetrenie
zabezpečiť uchovanie a transport odobratej vzorky predpísaným
spôsobom

P/k s narušenou celistvosťou kože a podkožných štruktúr

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :












Š4

Dokumentácia :

sterilná kultivačná vatová štetôčka alebo skúmavka – 1ks;
rukavice – 1 – 2 páry;
sterilné štvorce a tampóny – 4ks;
dezinfekčný roztok – 1ks;
nožnice – 1ks,
náplasť a ostatné pomôcky na následné ošetrenie rany – podľa potreby;
vyplnená žiadanka (v NIS/alebo papierová) – podľa ordinovaných
vyšetrení;
stojan na uloženie výterovky/skúmavky – 1 ks;
emitná miska – 1 ks;
prípadne ďalšie pomôcky podľa ordinácie lekára.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k s výkonom a uloží ho do vhodnej polohy.

P2

Sestra si natiahne rukavice a odstráni vonkajší obväz.

P3

Sestra posúdi vzhľad rany, opuch, začervenanie, farbu, konzistenciu a zápach sekrétu, stupeň
nasiaknutia obväzov.

P4

Sestra sterilne odoberie vzorku sekrétu na kultiváciu do vopred označenej skúmavky.
Pred odberom sa oboznámi so zvyklosťami pracoviska pri ošetrení rany.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Výter z rany

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/10
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P5

Sestra ošetrí ranu podľa ordinovaného postupu, ak je potrebné aplikuje na ranu predpísané liečivo.

P6

Sestra prekryje ranu sterilnými štvorcami.

P7

Sestra uloží pomôcky, nástroje mechanicky očistí, dezinfikuje a pripraví na sterilizáciu.

P8

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky s vyplnenou žiadankou do laboratória.

P9

Podľa zvyklostí pracoviska sestra dokumentuje odobratie výteru z rany do dokumentácie p/k.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má odobratú vzorku ranového sekrétu a odoslanú na vyšetrenie.

V2

V dokumentácii p/k je zaznamenaný výkon a údaje o stave rany.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

PROCES

Kód

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Výter z rany







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
realizáciu výter z rany??

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

P2-3

Natiahla si sestra rukavice a vedela správne
posúdiť ranu?

P4

Dodržala sestra správny postup pri odbere vzorky
sekrétu z rany?

P5-6

Ak bolo potrebné, ošetrila sestra ranu po odbere
vzorky?

P7

1

Strana

A OSE SZ/PAS/10

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Š4

Revízia č.:

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

Metóda hodnotenia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok

P8

Zabezpečila sestra odoslanie vzorky sekrétu do
laboratória s vypísanou žiadankou?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P9

Zaznamenala sestra odobratie sekrétu z rany do
dokumentácie p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód
V1

V2

A OSE SZ/PAS/10

Kontrolné kritériá
Odobrala sestra p/k vzorku sekrétu z rany na
vyšetrenie?
Zaznamenala sestra do dokumentácie realizovaný
výkon a zhodnotila stav rany?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 12 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kardiopulmonálna resuscitácia
(KPR)

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/11
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Cieľ:

zabezpečiť prísun okysličenej krvi do mozgu, srdca a ostatných
orgánov až do obnovenia ventilácie a činnosti
kardiovaskulárneho systému

Skupina starostlivosti:

Postihnutí so zlyhávaním dýchania alebo krvného obehu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Miesto, kde vznikla potreba poskytnutia KPR

Š3

Pomôcky :








Š4

Dokumentácia :

pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, ventiláciu a kyslíkovú liečbu;
pomôcky na zabezpečenie venózneho prístupu;
elektrokardiograf;
defibrilátor;
lieky používané v odborných postupoch KPR;
iné lieky, pomôcky a prístroje podľa potreby.

Zdravotná dokumentácia
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(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kardiopulmonálna resuscitácia
(KPR)

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/11

Strana

2 z 10

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Ak je prítomná jedna sestra
Sestra sa uistí, že ona, ako záchranca, ako aj svedkovia, sú v bezpečnom prostredí.

P2

Sestra skontroluje vedomie p/k:
•
jemne ním zatrasie a nahlas osloví: „Ste v poriadku?“

P3

Ak sestra diagnostikuje, že p/k nereaguje:
•
otočí p/k na chrbát a spriechodní dýchacie cesty: zakloní hlavu a nadvihne bradu;
•
položí ruku na jeho čelo a jemne zakloní hlavu dozadu;
•
s prstami pod špičkou brady nadvihne bradu, aby sa spriechodnili dýchacie cesty.

P4

Sestra udržiava záklon hlavy a sleduje, počúva a cíti, či p/k dýcha:
•
hľadá zrakom pohyb hrudníka;
•
počúva s uchom pri p/k ústach;
•
cíti (vníma) dýchanie na svojom líci (uchu);
•
rozhoduje, či je dýchanie normálne, abnormálne, alebo nie je prítomné.
Prvých pár minút po spriechodnení dýchacích ciest môže p/k dýchať minimálne, alebo môžu byť prítomné nepravidelné, pomalé a hlasné lapavé dychy (gasping). Je dôležité nepomýliť
si lapavé dychy s normálnym dýchaním. Je potrebné počúvať, pozerať a cítiť, či je prítomné normálne dýchanie, ale
nie dlhšie ako 10 sekúnd. Pri akýchkoľvek pochybnostiach, či je dýchanie normálne, treba konať tak,
akoby normálne nebolo.

P5

Ak dýchanie nie je normálne, alebo nie je prítomné, sestra pošle niekoho pre lekára, príp. ho zavolá
sama a čím skôr začne KPR 30 stlačeniami hrudníka a následnými 2 vdychmi.

P6

Sestra stláča hrudník týmto spôsobom:
•
kľakne si vedľa postihnutého;
•
hranu dlane položí na stred hrudníka (čo je dolná časť hrudnej kosti);
•
položí hranu dlane druhej ruky na chrbát svojej ruky, ktorá je na hrudníku;
•
zamkne prsty svojich rúk a uistí sa, že nestlačí na rebrá. Lakte drží vystreté. Nevyvíja
žiaden tlak na hornú časť brucha a koncovú časť hrudnej kosti;
•
nakloní sa kolmo na hrudník a stláča ho do hĺbky najmenej 5 cm (ale nie viac ako 6 cm);
•
po každom stlačení uvoľní tlak na hrudník, ale udržiava kontakt medzi rukami a hrudnou
kosťou; opakuje rýchlosťou najmenej 100/min (ale nie viac ako 120/min);
•
stláčanie a uvoľňovanie by malo zabrať rovnaký čas.

P7

Sestra strieda stláčania so záchrannými vdychmi:
•
po 30 stlačeniach spriechodni dýchacie cesty záklonom hlavy a nadvihnutím brady;
•
zabráni úniku vdychovaného vzduchu stlačením mäkkej časti nosa ukazovákom
a palcom ruky priloženej na čele;
•
nebráni otvoreniu úst, ale drží nadvihnutú bradu;
•
nadýchne sa a perami obopne ústa p/k, uistí sa, že vdychovaný vzduch nebude unikať;
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plynule vdychuje do úst a sleduje, či sa hrudník dvíha; vdychuje približne 1 sekundu ako
pri normálnom dýchaní; toto je účinný záchranný vdych;
udržuje záklon hlavy a nadvihnutú bradu, pustí nos a sleduje, ako pri úniku vzduchu
klesá hrudník;
opäť sa normálne nadýchne a vdýchne druhý záchranný vdych. Tieto dva vdychy by
nemali trvať dlhšie ako 5 sekúnd. Potom bez zdržania sa opäť položí ruky na hrudnú
kosť do správnej polohy a stlačí 30x hrudník;
pokračuje so stlačeniami hrudníka a záchrannými vdychmi v pomere 30 : 2
prestane iba ak sa p/k začne preberať (hýbať, otvárať oči a dýchať normálne), inak
resuscitáciu neprerušuje.

Dýchanie s ručným vakom
Pri dýchaní s ručným vakom sestra jednou rukou zabezpečí masku zhora aj zdola a zároveň pridržiava
sánku postihnutého predsunutú. Druhou rukou stláča a uvoľňuje vak dovtedy, kým sa hrudník
postihnutého dostatočne nedvíha. Potom vak uvoľní.

P9

Sestra zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest a vykoná ventiláciu s najlepším vybavením, ktoré má k
dispozícii. Vždy by mal byť k dispozícii aspoň vzduchovod a samorozpínací dýchací vak s maskou.
Inspiračný čas je 1 sekunda, objem taký, aby bolo viditeľné normálne nadvihnutie hrudníka. Kyslík
podáva čím skôr.

P10

Ak sa pri začiatočných vdychoch hrudník nedvíha ako pri normálnom dýchaní, sestra urobí pred
pokusom o ďalšie záchranné vdychy nasledovné:
•
pozrie do úst p/k a vyberie akékoľvek cudzie teleso;
•
skontroluje, či je dostatočný záklon hlavy a nadvihnutie brady;
•
po dvoch neúspešných vdychoch začne opäť stláčať hrudník.

P11

Sestra pokračuje v resuscitácii, až kým:
•
nepríde privolaná pomoc (lekár, resuscitačný tím) a prevezme p/k;
•
p/k sa nezačne preberať: hýbať, otvárať oči a dýchať normálne;
•
vládze.

P12

P13
P14
P15

Ak sú prítomné dve sestry
Jedna sestra zaháji resuscitáciu, druhá sestra:
•
privolá lekára, príp. resuscitačný tím;
•
zabezpečí defibrilátor k p/k;
•
zabezpečí intravenózny prístup, ak nie je zabezpečený pred zastavením obehu.
Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, mali by sa striedať každé 2 minúty, aby sa predišlo ich únave.
Prerušenie stláčania hrudníka pri výmene musí byť minimálne.
Sestra spolupracuje po príchode lekára v potrebných výkonoch súvisiacich s KPR (defibrilácia, intubácia,
EKG monitoring), alebo pokračuje v ostatných ošetrovateľských výkonoch podľa situácie.
Sestra zabezpečí preloženie postihnutého na špecializované pracovisko podľa ordinácie lekára.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kardiopulmonálna resuscitácia
(KPR)

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/11

Strana

P16

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k všetky výkony a podanú liečbu počas resuscitácie.

P17

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok a zariadení.

4 z 10

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má obnovenú efektívnu spontánnu cirkuláciu.

V2

P/k má obnovenú efektívnu spontánnu ventiláciu.

V3

Všetky úkony a podaná terapia sú zaznamenané v dokumentácii.
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Obr. 1 Algoritmus základnej neodkladnej resuscitácie dospelých

Prevzaté z: Kardiopulmonálna resuscitácia – Odporúčania Európskej resuscitačnej rady (ERC). 2010.
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Obr. 2 Algoritmus použitia AED (automatickej externej defibrilácie)

Prevzaté z: Kardiopulmonálna resuscitácia – Odporúčania Európskej resuscitačnej rady (ERC). 2010.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kardiopulmonálna resuscitácia
(KPR)

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/11

Strana

7 z 10

Obr. 3 Algoritmus pre úvodný manažment pacienta so zastavením obehu v nemocnici

Prevzaté z: Kardiopulmonálna resuscitácia – Odporúčania
Európskej resuscitačnej rady (ERC). 2010.
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Obr. 4 Algoritmus základnej neodkladnej resuscitácie detí pre záchrancov s povinnosťou
zasiahnuť

Prevzaté z: Kardiopulmonálna resuscitácia – Odporúčania Európskej
resuscitačnej rady (ERC). 2010.
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Obr. 5 Algoritmus resuscitácie novorodenca

Prevzaté z: Kardiopulmonálna resuscitácia – Odporúčania Európskej resuscitačnej rady (ERC). 2010.
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Obr. 6 Poloha rúk, stláčanie hrudníka (vonkajšia masáž srdca)
(Prevzaté z: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2010.)

Obr. 7 Záklon hlavy,
nadvihnutie sánky
a kontrola dýchania
(Prevzaté z: European
Resuscitation Council
Guidelines for
Resuscitation.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Š1-2

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Uistila sa sestra, či ako záchranca bola v
bezpečnom prostredí?

P2

Ovláda sestra ako skontrolovať, či je p/k pri
vedomí?

P3

Vie sestra postup ako zabezpečiť priechodnosť
dýchacích ciest?

P4

Rozpozná sestra patologické dýchanie?

P5-7

Ovláda sestra algoritmus KPR podľa platných
odporúčaní?

P8

Ovláda sestra postup pri dýchaní ručným vakom?

P9

Využila sestra pri ventilácii najlepšie vybavenie,
aké mala k dispozícii?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P10

Pozná sestra techniku vyčistenia dutiny ústnej?

P11

Ovláda sestra, kedy sa ukončí resuscitácia?

P12-13

Pozná sestra postup KPR pri dvoch sestrách?

P14

Spolupracovala sestra s lekárom pri ďalších
výkonoch?

P15

Zabezpečila sestra preloženie p/k na
špecializované pracovisko, ak to bolo potrebné?

P16

Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k všetky
výkony a podanú liečbu počas KPR?

P17

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/11

V1

Kontrolné kritériá
Má p/k obnovenú efektívnu spontánnu
cirkuláciu?

V2

Má p/k obnovenú efektívnu spontánnu
ventiláciu?

V3

Sú všetky úkony a podaná terapia zaznamenané v
dokumentácii?
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1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Otázka pre lekára

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie telesnej teploty

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/12
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Skupina starostlivosti:

zistiť telesnú teplotu p/k
posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú telesnú teplotu

P/k s indikáciou merania telesnej teploty

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :

•
•
•
•
•

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia
Teplotná tabuľka

lekársky teplomer – 1 ks (príp. podľa počtu p/k);
dezinfekčný roztok – cca 50 ml;
štvorce buničitej vaty – 1 ks (príp. podľa počtu p/k);
emitná miska – 1 ks;
pero a blok

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P3

Sestra posúdi:
 farbu kože, teplotu a vlhkosť kože (bledosť, potenie, koža teplá na dotyk alebo tzv. „husia
koža“, atď);
 celkový stav a správanie p/k;
 faktory ovplyvňujúce telesnú teplotu: vek, denný čas, telesná aktivita, stres, teplota okolia, atď.
Sestra oboznámi p/k s výkonom a podľa zdravotného stavu zvolí miesto merania telesnej teploty.
Najčastejšie miesto merania telesnej teploty u dospelého je pod pazuchou.
Sestra skontroluje teplomer, či nie je porušený, jeho funkčnosť.

P4

Sestra zmeria telesnú teplotu po signalizácii digitálneho teplomera.

P5

U nepokojných pacientov alebo u pacientov v bezvedomí je sestra prítomná počas merania telesnej
teploty.
Po skončení merania sestra všetky teplomery očistí, dezinfikuje a uloží.

P2

P6

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
Meranie telesnej teploty
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P7

Sestra zaznačí nameraný údaj o telesnej teplote do teplotnej tabuľky a do dokumentácie p/k.

P8

Sestra realizuje meranie telesnej teploty 2x denne, ráno a poobede, podľa ordinácie lekára alebo podľa
potreby a vlastného uváženia.

P9

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o nameraných zvýšených hodnotách telesnej teploty a zabezpečí
potrebné ordinácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má meranú telesnú teplotu v stanovených intervaloch alebo podľa potreby.

V2

P/k spolupracuje pri meraní teploty a dodržiava inštrukcie.

V3

V dokumentácii p/k a teplotnej tabuľke je urobený záznam o nameranej telesnej teplote.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
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01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PAS/12

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie telesnej teploty

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Posúdila sestra:
•
farbu, teplotu a vlhkosť kože?
•
celkový stav a správanie p/k?
•
faktory ovplyvňujúce telesnú teplotu?
P1
Má sestra vedomosti o zmenách telesnej teploty?

Rozhovor
so sestrou

PROCES

Pozná sestra prejavy nástupu a priebehu horúčky

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

Otázka pre p/k

P2
Ovláda sestra rôzne spôsoby merania telesnej
teploty?
P3

Skontrolovala sestra teplomer pred meraním
telesnej teploty?

P4

Dodržala sestra stanovený čas potrebný na
zmeranie telesnej teploty?

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P5

PROCES

P6

P7

P8

A OSE SZ/PAS/12

Bola sestra prítomná počas merania teploty
u
nepokojných pacientov alebo u pacientov
v
bezvedomí?
Zabezpečila sestra správne očistenie, dezinfekciu
a uloženie teplomerov
po zmeraní
telesnej teploty?
Zaznamenala sestra správne namerané hodnoty
telesnej teploty do tabuľky
a do
dokumentácie p/k?
Realizuje sestra meranie telesnej teploty podľa
stanovenej ordinácie?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

VÝSLEDOK

P9

Zabezpečila sestra potrebné ordinácie u p/k so
zvýšenou teplotou?

Otázka pre lekára

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Má p/k meranú telesnú teplotu v stanovených
termínoch alebo podľa potreby?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V2

Dodržiava p/k pokyny sestry pri meraní telesnej
teploty?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Má p/k zaznamenané v teplotnej tabuľke
namerané hodnoty telesnej teploty?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

1b

Kód

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

2z2

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie dychu

Platné od:
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OSE SZ/PAS/13
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

1z3




posúdiť frekvenciu, kvalitu, charakter dychu, zhodnotiť typ
dýchania;
posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú dýchanie;
posúdiť vplyv zdravotných problémov p/k na dýchanie

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou merania dychu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k.

Š3

Pomôcky:

hodinky so sekundovou ručičkou – 1 ks

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie dychu

Platné od:

01.11.2014
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

2z3

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi:
 farbu kože a slizníc (bledosť, cyanóza...);
 polohu p/k pri dýchaní;
 špecifické pohyby hrudníka;
 celkový stav a správanie p/k;
 faktory ovplyvňujúce frekvenciu dychu: aktivita, teplota prostredia, stres, liečba atď.

P2

Sestra zabezpečí, aby p/k nebol počas vyšetrovania dychu po námahe, záťaži, aby nebola frekvencia
dychu abnormálna.

P3

Sestra pozoruje a počíta frekvenciu dychov:
 ak je dýchanie pravidelné – 30 sekúnd;
 ak je dýchanie nepravidelné – 60 sekúnd.

P4

Sestra počíta nádych a výdych za jeden dych.

P5

Sestra u p/k v bezvedomí položí ruku na hrudník a počíta frekvenciu dychov.

P6

Sestra sleduje i sprievodné piskoty, chrčanie a pod. pri dýchaní.

P7

Sestra vyšetruje dych 1x denne alebo podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby.

P8

Sestra zaznamená nameraný údaj a charakter dýchania do dokumentácie p/k.

P9

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výsledku vyšetrenia dychu a o patologických zmenách.

P10

Sestra poučí p/k, aby informoval ošetrujúci personál o problémoch s dýchaním.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k informuje sestru o problémoch pri dýchaní.

V2

P/k má merané a pozorované dýchanie v stanovených intervaloch.

V3

V dokumentácii je urobený záznam o vyšetrení dychu s údajmi o frekvencii a charakteristike
dychu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PAS/13

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie dychu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:







ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kontrolné kritériá

Kód

Kontrolné kritériá

PROCES

Posúdila sestra:
 farbu kože a slizníc?


polohu p/k pri dýchaní?



špecifické pohyby hrudníka?



celkový stav a správanie p/k?

1b

0b



faktory ovplyvňujúce frekvenciu dychu?

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Rozhovor
so sestrou

P1

Vie sestra posúdiť vplyv zdravotných problémov
p/k na respiráciu?

P2

Zabezpečila sestra, aby p/k nebol pred
vyšetrením dychu po námahe?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P3

A OSE SZ/PAS/13

Pozná sestra normálny typ dýchania?
Dodržala sestra stanovený časový interval
merania dychu?

P4-5
P6
P7
P8
P9
P10

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2
V3
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Rozhovor
so sestrou
Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Ovláda sestra techniku merania dychu?
Sledovala sestra i sprievodné zvuky počas
dýchania?
Dodržala sestra ordinovanú frekvenciu merania
dychu?
Zaznamenala sestra výsledok vyšetrenia dychu do
dokumentácie?
Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o zistených abnormalitách dýchania?
Poučila sestra p/k o nahlásení ťažkostí pri
dýchaní?
Kontrolné kritériá
Dodržiava p/k pokyny sestry?
Má p/k merané a pozorované dýchanie
v stanovených intervaloch?
Má p/k zaznamenané údaje o dýchaní
v dokumentácii?

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru
Otázka pre lekára

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie pulzu

Platné od:

01.01.2015

OSE SZ/PAS/14
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:


zistiť frekvenciu, kvalitu a pravidelnosť pulzu

posúdiť faktory ovplyvňujúce frekvenciu pulzu
P/k s indikáciou merania pulzu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba p/k, vyšetrovňa

Š3

Pomôcky:

•
•

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

hodinky so sekundovou ručičkou alebo stopky – 1 ks;
(+ fonendoskop – 1 ks – v prípade merania apikálneho pulzu)..

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie pulzu

Platné od:

01.11.2014
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi faktory ovplyvňujúce frekvenciu pulzu: vek, pohlavie, aktivita, horúčka, liečba, krvácanie,
stres, zmeny polohy, atď.

P2

Sestra oznámi p/k meranie pulzu a pomôže mu zaujať pohodlnú polohu (v ľahu alebo v sede s oporou),
počká niekoľko minút.

P3

Sestra si zvolí vhodné miesto merania pulzu.
Najčastejším miestom merania pulzu je vretenná tepna (a. radialis), ďalej spánková tepna (a.
temporalis) a krčnica (a. carotis). Pri poruchách srdcového rytmu a u dojčiat meriame pulz na hrote
srdca (apex cordis) – apikálne meranie. Na tepnách dolnej končatiny – stehnovej (a. femoralis),
zákolennej (a. poplitea) a píšťalovej (a. tibialis) sa pulz vyšetruje najmä pri poruche prekrvenia
končatiny).

P4

Meranie pulzu na tepne
Sestra na vybranej tepne vyhmatá pulz miernym tlakom troch prstov ruky (pulz sa nesmie merať
palcom, pretože výsledok bude skreslený). Pri meraní pulzu na a. radialis má p/k dlaň obrátenú smerom
nadol.

P5

Pri meraní pulzu sestra okrem frekvencie zhodnotí rytmus a kvalitu.

P6

Sestra ráta pulz:

počas 30 sekúnd, ak je pulz pravidelný a nameranú hodnotu vynásobí dvoma;

celú minútu, ak je pulz nepravidelný, aby sa dosiahla presná hodnota.

P7

Sestra zaznamená zistené údaje do dokumentácie p/k.

P8

Sestra realizuje meranie pulzu podľa ordinácie ošetrujúceho lekára alebo podľa potreby.

P9

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o zistených odchýlkach od normy.

P10

Sestra edukuje p/k o faktoroch ovplyvňujúcich frekvenciu pulzu.

P11

Meranie apikálneho pulzu
Sestra uloží p/k a odhalí mu hrudník.

P12

Sestra lokalizuje apikálny pulz (4.-5. medzirebrie, pod ľavou prsníkovou bradavkou).

P13

Sestra priloží membranu fonendoskopu na určené miesto.

P14

Sestra počúva a ráta údery srdca za jednu minútu (ozvy srdca počujeme ako „lab-dab“ – každý
počítame ako jeden úder).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná faktory ovplyvňujúce frekvenciu pulzu.

V2

P/k má meraný pulz v stanovených intervaloch.

V4

V dokumentácii sú zaznamenané údaje o frekvencií, pravidelnosti a kvalite pulzu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







01.11.2014
1z2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P2

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie pulzu

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1

1
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Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce meranie
pulzu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra vedomosti o normálnej frekvencii
pulzu?

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

Otázka pre p/k

PROCES

Otázka pre sestru
P3

Pozná sestra miesta merania pulzu?

P4

Ovláda sestra techniku merania pulzu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P5

Hodnotila sestra okrem frekvencie pulzu i rytmus
a objem pulzu?

Otázka pre sestru

1b

0b

P6

Rátala sestra počet pulzov podľa predpisu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P7

Zaznamenala sestra údaj o nameranej hodnote
pulzu do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P8

Realizuje sestra meranie pulzu podľa ordinácie
ošetrujúceho lekára?

P9

Oznámila sestra ošetrujúcemu lekárovi zistené
odchýlky od normy?

P10

Edukovala sestra p/k o faktoroch ovplyvňujúcich
frekvenciu pulzu?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/14

V2

V3

Kontrolné kritériá
Pozná p/k faktory ovplyvňujúce frekvenciu pulzu?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Má p/k meraný pulz v stanovených intervaloch?

Sú v dokumentácii zaznamenané údaje
o frekvencií, pravidelnosti a kvalite pulzu?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17 - 15 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:




Strana

Diagnostický: získať vzorku peritoneálnej tekutiny na
laboratórnu analýzu
Liečebný: uvoľniť tlak na brušné orgány odčerpaním
nadbytočnej tekutiny

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou brušnej punkcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Vyšetrovňa na lôžkovom oddelení, izba p/k

Š3

Pomôcky: St



1z4

Sterilný stolík
 punkčné ihly s predlžovacou hadičkou, alebo ihly s ružovým kónusom – 2 ks
(príp. sterilný set na abdominálnu punkciu);
 skalpel – 1 ks;
 chirurgická pinzeta – 1 ks;
 chirurgické nožnice – 1 ks;
 ihelec – 1 ks;
 šijacie ihly – 2 ks;
 šijacie nite – 1 ks;
 injekčná striekačka 20 ml – 2-3ks;
 rukavice sterilné – 2 páry;
 operačná rúška s otvorom – 1 ks;
 pomôcky na lokálnu anestéziu – podľa zvyklosti pracoviska (Mesocain 1% inj.
– 1 amp, striekačka 10 ml – 1 ks, ihla na natiahnutie lieku a lokálne
znecitlivenie – ružová – 1 ks, zelená – 1 ks);
 sterilné tampóny – 6-10 ks;
 umývacie kliešte/peán – 1 ks;
 vatová štetôčka – 1 ks;
 sterilné skúmavky – 2-3 ks;
 sterilné krytie (na prelepenie miesta vpichu) – 1 ks;
Nesterilný stolík
 brušný pás – 1 ks;
 emitná miska – 1 ks;

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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väčší odmerný valec – 1 ks (asi 1 000 – 1 5000 ml);
hustomer – 1 ks;
rukavice nesterilné – 1 pár;
dezinfekčný roztok (na prípravu operačného poľa) – asi 30-50 ml; jódový
roztok (označenie miesta vpichu) – 1 ml;
nožnice – 1 ks;
buničitá vata – 50-100 g;
pomôcky na holenie – 1 set;
krajčírsky meter (na zmeranie obvodu brucha) – 1 ks;
jednorazová podložka – 1 ks;
polohovacie lôžko;
žiadanky na ordinované vyšetrenia získaného výpotku – podľa ordinácií
lekára.

Naviac pomôcky podľa stavu p/k, prípadne ďalších ordinácií lekára.
Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom
Sestra informuje p/k s výkonom, vysvetlí mu význam, priebeh a predpokladaný čas trvania punkcie (pri
odbere vzorky – asi 15-20 minút, pri evakuačnej punkcii asi 30-45 minút).

P2

Sestra si overí prítomnosť alergie u p/k na lieky, dezinfekčný roztok, leukoplast.

P3

Sestra odváži p/k a zmeria mu obvod brucha vo výške pupka. Zistené hodnoty zaznamená do
dokumentácie p/k.

P4

Sestra podľa potreby vyholí určené miesto vpichu, najmä u mužov (3 cm pod pupkom, alebo ľavú
polovicu brucha medzi pupkom a lonovou sponou alebo oblasť medzi pupkom a hrebeňom bedrovej
kosti).

P5

Sestra zmeria p/k fyziologické funkcie a zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie.

P6

Sestra upozorní p/k aby sa pred výkonom vymočil (zníži sa tak riziko prepichnutia močového mechúra).

P7

Sestra podá p/k ordinované sedatíva najmenej pol hodiny pred výkonom, podané lieky zaznamená do
dokumentácie p/k.
Sestra zaistí hygienickú očistu p/k.

P8

UPOZORNENIE:
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P9

Sestra pripraví potrebné pomôcky a účelne ich umiestni na dosah ruky.

P10

Sestra zaistí účelnú, ale pohodlnú polohu p/k na posteli a obnaží mu brucho. (Zvýšená poloha na
posteli zabezpečí nahromadenie tekutiny v dolnej časti brušnej dutiny a tlak brušných orgánov
napomôže jej vytekaniu).

P11

Sestra zdôrazní p/k potrebu spolupráce a zachovania kľudu počas výkonu.

P12

Počas výkonu
Sestra pri výkone podáva lekárovi pomôcky na očistenie a dezinfekciu miesta vpichu, pomôcky
na zarúškovanie. Lekár a sestra pracujú v sterilných rukaviciach.

P13

Sestra, po napichnutí brušnej dutiny lekárom, odoberie striekačkou prvú vzorku peritoneálnej tekutiny
na vyšetrenie. Napojí predlžovaciu hadičku, ktorou usmerňuje vytekajúci prúd tekutiny do nádoby.
(Punktát sa musí odčerpávať pomaly, aby sa predišlo vzniku hypovolemického šoku, ktorý môže nastať,
keď sa preplní obehový systém v brušnej oblasti ako výsledok zníženého tlaku vzniknutého
odstránením ascitu). Odčerpáva sa maximálne 1 500 ml tekutiny.

P14

Sestra sleduje vzhľad punktátu – farbu, prímesy a priebežne komunikuje s p/k.

P15

Sestra sterilne ošetrí miesto vpichu. Zabezpečí uloženie p/k na posteľ do zvýšenej polohy. Zaistí p/k
kľud na lôžku a zabezpečí, aby mal v dosahu signalizáciu na privolanie sestry.

P16

Sestra priebežne kontroluje celkový stav p/k, včas hlási lekárovi každú zmenu v celkovom stave p/k,
najmä prejavy nevoľnosti.

P17

Po výkone
Sestra sleduje p/k po výkone a meria TK, P, D každých 15 minút počas prvej hodiny po výkone, neskôr
podľa stavu p/k. TT meria minimálne 3x denne. Všetky zistené hodnoty zaznamenáva do dokumentácie
p/k.

P18

Sestra sleduje farbu a vlhkosť kože, prítomnosť slabosti, bolesti a vzhľad sterilného krytia.

P19

Sestra zmeria p/k obvod brucha po punkcii na tom istom mieste ako pred punkciou a opäť p/k odváži.
Brucho stiahne brušným pásom alebo elastickým obväzom (podľa zvyklosti pracoviska).

P20

Sestra zabezpečí vyšetrenie odobratej vzorky peritoneálnej tekutiny:
•
odmeria odčerpanú tekutinu (množstvo a špecifickú hmotnosť);
•
označí odobratú vzorku punktátu;
•
zabezpečí zadanie elektronickej žiadanky alebo vypísanú sprievodnú žiadanku na vyšetrenie
odobratej vzorky;
•
zabezpečí okamžitý transport vzorky punktátu do príslušného laboratória.

UPOZORNENIE:
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P21

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k:

výkon – dátum, čas, farbu a množstvo odobratého punktátu;

posudzovacie údaje o p/k;

vitálne hodnoty, farbu kože;

hmotnosť p/k pred punkciou a po punkcii;

obvod brucha pred punkciou a po punkcii;

celkový stav p/k.

P22

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

P23

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o výkone, pozná význam a priebeh brušnej punkcie.

V2

P/k spolupracuje počas výkonu s ošetrujúcim personálom.

V3

P/k dodržiava predpísaný kľudový režim po výkone.

V4

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

V5

P/k má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu po punkcii.

V6

V dokumentácii p/k je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje súvisiace s pukciou.

V7

Odobratá vzorka punktátu je odoslaná na vyšetrenie.

V8

P/k je informovaný o výsledku vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
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Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri brušnej punkcii







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Š1-2

Kód

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?

P1
Je p/k informovaný o možných komplikáciách?

P2

Overila si sestra prítomnosť alergie u p/k?

PROCES

Otázka pre p/k
Odvážila sestra hmotnosť p/k pred výkonom?

Otázka pre sestru

P3
Odmerala sestra p/k pred výkonom obvod
brucha?
P4

Oholila sestra miesto vpichu, ak bolo potrebné?

P5

Zmerala sestra p/k fyziologické funkcie pred
výkonom?

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P6

Upozornila sestra p/k aby sa pre výkonom
vymočil?

Otázka pre p/k

P7

Zaznamenala sestra podané sedatíva do
dokumentácie p/k?

P8

2z4

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Zaistila sestra hygienickú očistu p/k pred
výkonom?

Otázka pre sestru

1b

0b

P9

Pripravila sestra všetky potrebné pomôcky k
výkonu na dosah ruky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P10

Uložila sestra p/k do predpísanej polohy pred
výkonom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P11

Vysvetlila sestra p/k dôležitosť spolupráce
s ošetrujúcim personálom počas výkonu?

Otázka pre p/k

1b

0b

P12-14

Ovláda sestra pracovný postup pri brušnej
punkcii?

3b

0b

P15

Ošetrila sestra miesto vpichu predpísaným
spôsobom?

1b

0b

P16

Kontrolovala sestra stav p/k priebežne počas
výkonu?

1b

0b

P17

Monitorovala a zaznamenávala sestra
v stanovených intervaloch fyziologické funkcie
p/k?

1b

0b

P18

Sledovala sestra farbu a vlhkosť kože, prítomnosť
slabosti, bolesti a vzhľad sterilného krytia

1b

0b

P19

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru

Zmerala sestra obvod brucha a váhu p/k
po výkone?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Zabezpečila sestra stiahnutie brucha p/k
elastickým obväzom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Odmerala sestra množstvo odobratého
punktátu?
P20

Zistila sestra hustotu punktátu?
Zabezpečila sestra označenie a transport vzorky
punktátu na vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Zaznamenala sestra výkon a všetky potrebné
údaje do dokumentácie p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P22

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P23

Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Je p/k informovaný o význame a priebehu
výkonu?
Spolupracoval p/k s ošetrujúcim personálom
počas výkonu?
Dodržiava p/k predpísaný kľudový režim po
výkone?
Vyskytli sa u p/k v súvislosti s výkonom
komplikácie?
Má p/k zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu po punkcii?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

V2
V3
V4
V5
V6

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky
potrebné údaje?

V7

Bola vzorka punktátu odoslaná na vyšetrenie?

V8

Je p/k informovaný o výsledku vyšetrenia?

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 39 - 32 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 31 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

3z4

P21

V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/15
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

zistiť hodnotu tlaku krvi;

•

posúdiť tlak krvi p/k vzhľadom na jeho zdravotný stav;

•

posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú tlak krvi.

Skupina starostlivosti:

pacienti s indikáciou merania tlaku krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenia, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :





tlakomer – 1 ks;
fonendoskop – 1 ks; alebo digitálny tonometer – 1 ks;
pero a blok – p.p.

zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi faktory ovplyvňujúce tlak krvi: vek, fyzická činnosť, stres, lieky, obezita, denný čas, chorobný proces, atď.

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom a uloží p/k do vhodnej polohy.
(Ak nie je inak špecifikované, p/k sedí, horná končatina je mierne ohnutá, dlaň smeruje hore a predlaktie
je podoprené vo výške srdca).

P3

Sestra zabezpečí, aby p/k nebol 5 - 15 minút pred meraním tlaku krvi po námahe, aby pred meraním
nefajčil a nepil kávu.

P4

Sestra zvolí správnu šírku manžety podľa obvodu ramena pacienta, resp. obvodu stehna dolnej končatiny.

P5

Sestra priloží manžetu okolo obnaženého ramena asi 3 cm nad lakťovou jamou.
(Pri výbere ramena na meranie tlaku krvi sestra preferuje rameno, kde nie je zavedená i.v. kanyla; nevyskytuje sa poranenie a pod.; meranie tlaku krvi sa nerobí ani na ramene na strane, kde bola uskutočnená mastektómia).

P6

Sestra priloží fonendoskop do lakťovej jamy a nafúkne manžetu tlakomera na dostatočne vysokú hodnotu, ak je na meranie tlaku krvi použitý ortuťový tlakomer.

P7

Sestra auskultuje tlak krvi za súčasného pomalého a rovnomerného znižovania tlaku v manžete, ak je na
meranie tlaku krvi použitý ortuťový tlakomer.

P8

Sestra odčítava hodnoty tlaku krvi vo výške očí, ak je na meranie tlaku krvi použitý ortuťový tlakomer.
Ak sestra použila na meranie tlaku krvi digitálny tonometer, odčíta nameranú hodnotu z displeja
prístroja.

P9

Ak je potrebné potvrdiť presnosť merania, sestra celý postup zopakuje po 1 – 2 minútach po úplnom
vypustení manžety.

P10

Sestra zaznamená hodnotu tlaku krvi do dokumentácie p/k podľa legislatívnych predpisov a interných
smerníc.

P11

Sestra uloží pomôcky.

P12

Sestra realizuje meranie tlaku krvi podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby a vlastného uváženia.

P13

Sestra nahlási výraznú zmenu tlaku krvi ošetrujúcemu lekárovi.

P14

Sestra podľa potreby edukuje p/k o príznakoch hypertenzie alebo hypotenzie, ak boli p/k namerané
nefyziologické hodnoty tlaku krvi.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Meranie tlaku krvi

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má meraný tlak krvi podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby.

V2

P/k pozná hodnotu svojho tlaku krvi.

V3

P/k je poučený o príznakoch hypertenzie a hypotenzie.

V4

P/k je poučený, aby informoval sestru o zmenách v zdravotnom stave, ktoré súvisia so zmenou tlaku
krvi.

V5

V dokumentácii p/k sú zaznamenané hodnoty tlaku krvi v jednotlivých časových intervaloch.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód
ŠTRUKTÚRA

Š1-2
Š3







PROCES

01.11.2014
1z2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené vhodné priestorové
podmienky na realizáciu výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
meranie tlaku krvi?

P1

Kontrolné kritériá
Má sestra vedomosti o stavoch a faktoroch, ktoré
ovplyvňujú tlak krvi?

P2

Oboznámila sestra p/k s výkonom a uložila p/k do
správnej polohy?

P10

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie tlaku krvi

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

P3-9

1

Strana

A OSE SZ/PAS/16

Š4

Kód

Revízia č.:

Ovláda sestra techniku merania tlaku krvi?

Zaznamenala sestra údaj o nameranej hodnote
tlaku krvi do dokumentácie?
Uložila sestra pomôcky

P11
P12

Realizovala sestra meranie tlaku krvi podľa
ordinácie lekára?

P13

Informovala sestra ošetrujúceho lekára o
zmenených hodnotách tlaku krvi?

P14

Poučila sestra p/k o prejavoch hypertenzie a
hypotenzie?

Metóda hodnotenia

Áno
2b

Nie
0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Rozhovor
so sestrou

1b

0b

1b

0b

7b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola prostredia

Kontrola pomôcok

Otázka pre p/k
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód
V1

VÝSLEDOK

V2
V3

V4

V5

A OSE SZ/PAS/16

Kontrolné kritériá
Má p/k meraný tlak krvi podľa ordinácie lekára
alebo podľa potreby
Pozná p/k hodnotu svojho tlaku krvi?
Bol p/k poučený o príznakoch hypertenzie a
hypotenzie?
Bol p/k poučený, aby informoval sestru o
zmenách v zdravotnom stave, ktoré súvisia so
zmenou tlaku krvi?
Sú v dokumentácii p/k zaznamenané hodnoty
tlaku krvi v jednotlivých časových intervaloch
správne?

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre lekára

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
Otázka pre sestru
Otázka pre p/k
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Dodržanie správnej techniky pri odbere kapilárnej krvi

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou na odber krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie p/k

Š3

Pomôcky :












Š4

Dokumentácia :

dezinfekčný roztok na kožu, príp. tampóny napustené alkoholovým roztokom
– 1 ks;
sterilný tampón – 3 ks;
lanceta príslušnej veľkosti (príp. injekčná ihla) – 1 ks;
heparinizovaná kapilára – 1 ks;
drôtik – 1 ks;
gumové zátky – 2 ks;
magnet – 1 ks;
jednorazové rukavice – 1 pár;
skúmavka so štítkom obsahujúcim iniciály p/k – 1 ks;
sprievodný lístok s vyplnenými údajmi a podpisom lekára.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Sestra pripraví pomôcky na odber krvi.

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom, umyje si pred realizáciou výkonu ruky a navlečie si jednorazové
rukavice.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie
acidobázickej rovnováhy (ABR)

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P5

P6

P7
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Sestra si zvolí vhodné miesto vpichu:
 bruško prsta (vpich do bruška prsta viesť nie do stredu, ale zboku, kde je lepšie prekrvenie);
 ušný lalôčik;
 u detí mladších ako jeden rok laterálne plochy päty (vpich do stredu päty – hrozí riziko
poškodenia pätovej kosti).
Sestra dostatočne prekrvené miesto vpichu vydezinfikuje a tampónom osuší, vykoná vpich. Miesto
vpichu môže pred odberom zohriať lokálnym teplom (kvôli lepšiemu prekrveniu).
Sestra zotrie prvú kvapku krvi suchým tampónom, jemným stlačením miesta vpichu nasáva do kapiláry
krv tak, aby do nej nevnikol vzduch (silné stláčanie a prítomnosť vzduchu v kapiláre môže skresliť
výsledok vyšetrenia).
Sestra po odbere prekryje miesto vpichu suchým tampónom. Do kapiláry vloží drôtik, dôsledne uzatvorí
kapiláru dvoma gumenými zátkami a magnetom premieša krv v kapiláre.

P8

Sestra vloží kapiláru do označenej skúmavky, zadá elektronickú žiadanku v informačnom systéme alebo
vyplní sprievodnú žiadanku. Zabezpečí okamžitý transport vzorky (aby nedošlo k poklesu pH, pO2 a
vzostupu pCO2) do laboratória.
(Ak nie je možné vzorku vyšetriť okamžite, je potrebné skúmavku s kapilárou uložiť do vodorovnej
polohy do chladiaceho boxu. Takto transportovanú vzorku je možné vyšetriť maximálne do hodiny po
odbere).
Sestra uloží pomôcky.

P9

Sestra urobí záznam o odbere krvi do dokumentácie p/k.

P10

Sestra priebežne monitoruje výsledky vyšetrení.

P11

Sestra informuje lekára o výsledku akútneho vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je oboznámený s postupom pri výkone.

V2

P/k spolupracuje pri výkone podľa svojho zdravotného stavu.

V3

Odber krvi do kapiláry je správne realizovaný.

V4

V dokumentácii p/k je zaznamenaný odber krvi.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

sOšetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie
acidobázickej rovnováhy (ABR)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá

P1

Pripravila si sestra potrebné pomôcky na dosah?

P2

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

P3

Zvolila sestra vhodné miesto vpichu?

P4-6

Postupovala sestra pri realizácii výkonu technicky
správne?

P7

Zabezpečila sestra okamžitý transport vzorky do
laboratória?

P8

Uložila sestra pomôcky?

Kontrola pomôcok

Urobila sestra záznam o výkone do dokumentácie
p/k?
Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Otázka pre sestru

P9
P10
P11

Informovala sestra lekára o výsledku akútneho
vyšetrenia?

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre lekára

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód

VÝSLEDOK

V1

V2

A OSE SZ/PAS/17

Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený s postupom pri výkone?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Spolupracoval p/k pri výkone podľa svojho
zdravotného stavu?
Otázka pre sestru

V3

Bol odber krvi do kapiláry realizovaný správne?

V4

Je v dokumentácii p/k zaznamenaný odber krvi?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 15 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri odbere
kostnej drene

Platné od:

01.01.2015

OSE SZ/PAS/18
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Diagnostický – zistiť stav krvotvorby.

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou odberu kostnej drene.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Vyšetrovňa na lôžkovom oddelení, izby p/k

Š3

Pomôcky:

Sterilný stolík
 punkčná ihla s mandrénom a nastaviteľným terčíkom – 1 ks;
 trepanobioptická ihla – 1-2 ks;
 striekačky 2 a 5 ml – po 1 ks;
 sterilné tampóny – 8-10 ks;
 sterilné štvorce – 2 ks;
 umývacie kliešte/peán – 1 ks;
 sterilná rúška s otvorom – 1 ks;
 sterilné rukavice – 2 páry (pre sestru a lekára);
 sterilná skúmavka alebo podložné sklíčka – podľa potreby;
Nesterilný stolík
 lokálne anestetikum – 1 ampulka;
 dezinfekčný roztok na prípravu operačného poľa – asi 50 ml;
 buničitá vata – asi 50 g;
 leukoplast alebo iné sterilné krytie – 1 ks;
 emitná miska – 1 ks;
 žiadanky na vyšetrenie – podľa potreby;
 pomôcky na holenie – u mužov.
Ostatné pomôcky podľa ordinácie lekára.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup výkonu.

P2

Sestra zmeria p/k fyziologické funkcie a zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie.

P3

Sestra si overí prítomnosť alergie u p/k na lokálne anestetiká a antiseptiká.

P4

Sestra vysvetlí p/k, aby zaujal vhodnú polohu – vodorovnú alebo na boku (pri odbere z bedrovej
lopatky), u mužov zabezpečí vyholenie hrudníka – miesta vpichu.

P5

Sestra pripraví potrebné pomôcky na dosah ruky a účelne ich rozmiestni.

P6

Sestra vydezinfikuje lekárom určené miesto vpichu a sterilne ho zarúškuje.

P7

Sestra počas výkonu vykonávaného lekárom s p/k udržiava verbálnu a neverbálnu
komunikáciu, sleduje jeho celkový stav a všetky zmeny hlási lekárovi.

P8

Sestra po vytiahnutí ihly sterilne ošetrí miesto vpichu priložením sterilného štvorca a fixuje ho
náplasťou.

P9

Sestra po výkone priebežne sleduje miesto vpichu a celkový stav p/k, upozorní p/k, že miesto
vpichu si nesmie 24 hodín umývať.

P10

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky kostnej drene na vyšetrenie.

P11

Sestra zaznamená výkon a všetky potrebné údaje do dokumentácie p/k.

P12

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

P13

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o dôvode punkcie, pozná význam a priebeh výkonu.

V2

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

V3

P/k má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu a po odbere kostnej
drene.

V4

V dokumentácii p/k je vykonaný záznam o výkone.

V5

Vzorka kostnej drene je odoslaná na vyšetrenie.

V6

P/k je informovaný o výsledku vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri odbere kostnej
drene

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Š1-2

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

P2

Zmerala sestra p/k fyziologické funkcie pred
výkonom?

P3

Zisťovala sestra prítomnosť alergie u p/k pred
výkonom?

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru

Vysvetlila sestra p/k v akej polohe sa výkon
uskutoční?
P4
Zabezpečila sestra vyholenie hrudníka u p/k?

P5

Vie sestra pripraviť potrebné pomôcky k výkonu?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P6

Ovláda sestra pracovný postup pri odbere kostnej
drene?

Otázka pre sestru

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7
P8

PROCES

P9

P10
P11
P12
P13
Kód
V1

VÝSLEDOK

V2
V3
V4
V5
V6

A OSE SZ/PAS/18

Udržiavala sestra s p/k počas výkonu verbálnu
i neverbálnu komunikáciu?
Ošetrila sestra miesto vpichu aseptickým
spôsobom?
Sledovala sestra po výkone miesto vpichu
a celkový stav p/k?
Poučila sestra p/k o tom, že miesto vpichu sa
nesmie umývať 24 hodín?
Zabezpečila sestra odoslanie vzorky kostnej drene
na vyšetrenie?
Zaznamenala sestra správne výkon do
dokumentácie p/k?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?
Kontrolné kritériá
Bol p/k informovaný o dôvode, význame
a priebehu vyšetrenia?
Vyskytli sa u p/k v súvislosti s výkonom
komplikácie?
Má p/k zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu a po odbere
kostnej drene?
Je záznam v dokumentácii o výkone urobený
správne?
Bola vzorka kostnej drene odoslaná na
vyšetrenie?
Pozná p/k výsledok vyšetrenia?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru
Otázka pre p/k

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber krvi na hemokultúru

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/19
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou odberu krvi na hemokultúru

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

dodržať predpísaný postup a techniku pri odbere krvi,
dodržať bezpečnú manipuláciu s odobratou vzorkou krvi.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k.

Š3

Pomôcky :















Š4

Dokumentácia :

jednorazové ihly (na odber – zelenú/žltú a na vstreknutie odobratej
krvi do odberovej fľaštičky – ružovú) – 3 ks;
striekačka 20 ml – 1 ks;
Esmarchovo ovínadlo – 1ks;
označené hemokultivačné nádobky – 2ks;
sterilný výterový tampón (výterovka) – 1 ks;
sterilná destilovaná voda – 1ks;
buničitá vata s gumovou podložkou/jednorazová podložka – 1ks;
emitná miska – 1ks;
sterilné tampóny – 10 ks;
leukoplast – 1ks;
jednorazové rukavice – 1 pár;
alkoholový a jódový dezinfekčný roztok – 1ks;
vyplnené žiadanky – 1-2 ks.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k o nutnosti odberu krvi. Pripraví ho na odber krvi, zistí, či nemá alergiu na jód a
zmeria mu telesnú teplotu.

P2

Sestra vykoná odber krvi na začiatku zvyšovania teploty a pri triaške. Sestra ďalšie odbery realizuje v
intervaloch podľa ordinácie lekára.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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P3

Sestra vykoná odber ešte pred nasadením antibiotík. U pacientov už liečených antibiotikami
sa odporúča ďalší odber až pred podaním ďalšej dávky antibiotík.

P4

Sestra pred odberom označí hemokultivačnú nádobku. Neprelepuje a neprepisuje čiarový kód
osobnými údajmi o p/k.

P5

Sestra dezinfikuje gumenú zátku na hemokultivačnej nádobke alkoholovým dezinfekčným roztokom
(nepoužívať jódový roztok).

P6

Sestra podloží hornú končatinu buničitou vatou s gumovkou a priloží Esmarchovo ovínadlo.
Neodoberať krv zo zavedených katétrov (ak nenaordinuje inak lekár).

P7

Sestra kožu v mieste vpichu dezinfikuje 3-krát najprv alkoholovým dezinfekčným roztokom
a následne 3-krát jódovým roztokom.

P8

Sestra na každý ster použije ďalší sterilný tampón. Dezinficiens nechá pôsobiť min. 60 sekúnd.

P9

Sestra detoxikovaným tampónom/výterovkou, ktorý zvlhčí sterilnou destilovanou vodou, urobí ster
kože v mieste vpichu jedným ťahom smerom k ramenu. Výterovku pred sterom označí menom p/k a
ďalšími potrebnými údajmi (rok narodenia,dátum odberu, identifikáciou steru).

P10

Sestra odoberie vzorku krvi: 16 – 20 ml ( 8-10 ml jedna dávka) u dospelých, 2 – 6 ml u detí (1-3 ml jedna
dávka). Pri odbere nesmie kontaminovať miesto vpichu, napr. palpovaním žily. Po odbere na miesto
vpichu priloží suchý sterilný tampón a prelepí náplasťou.

P11

Sestra po odbere krvi vymení ihlu na striekačke a vstrekne asi 8-10 ml krvi (u deti 1-3 ml) do jednej
hemokultivačnej nádobky a po výmene ihly ďalších 8-10 ml krvi (u deti 1-3 ml) do druhej nádobky.
Začína s aeróbnou nádobkou, vyvaruje sa vtlačeniu vzduchu do anaeróbnej nádobky. Ak je potrebné,
obsah nádobiek premieša.

P12

Sestra dopíše/zadá v NIS na žiadanku čas odberu a nameranú hodnotu telesnej teploty.

P13

Sestra zabezpečí urýchlený transport vzoriek krvi spolu so sterom z kože z miesta vpichu do laboratória
tak, aby vzorky nebola vystavené tepelnému šoku – prehriatiu alebo podchladeniu.
Ak nie je možný okamžitý transport, sestra po odbere nádobky skladuje pri izbovej teplote.

P14

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P15

Sestra zaznamená odber do dokumentácie p/k a priebežne monitoruje výsledky vyšetrení a fyziologické
funkcie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber krvi na hemokultúru

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/19

Strana
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o nutnosti odberu krvi.

V2

P/k spolupracuje pri odbere krvi.

V3

V dokumentácii je zaznamenaný odber krvi, výsledky vyšetrení a namerané hodnoty fyziologických
funkcií.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k o dôvode odberu?

Metóda hodnotenia

1z2

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Presvedčila sa sestra, či nie je p/k alergický na
jód?

P2-3

Realizovala sestra odbery podľa ordinácie lekára?

P4

Označila sestra správne hemokultivačnú/é
nádobku/y?
Dodržala sestra správny postup dezinfekcie
nádobky?

Otázka pre lekára

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Ovláda sestra správnu techniku odberu krvi na
hemokultúru?
Pozná sestra dezinfekčné roztoky a ich expozičný
čas účinku?

P6-8

01.11.2014

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Š4

P6-8

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber krvi na hemokultúru

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P5

1

Strana

A OSE SZ/PAS/19

Š1-3

P1

Revízia č.:

Použila sestra správny postup pri dezinfekcii
miesta vpichu?
Nechala sestra dostatočne dlho pôsobiť
dezinfekčný roztok?

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

P10-11

P12
P13
P14
P15

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/PAS/19

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Ak bol ordinovaný ster z kože v mieste vpichu,
urobila ho sestra správnym spôsobom?

1b

0b

Postupovala sestra správne pri samotnom odbere
krvi?

1b

0b

Odobrala sestra potrebné množstvo krvi?

1b

0b

Ošetrila sestra miesto vpichu predpísaným
spôsobom?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Doplnila sestra na žiadanku potrebné údaje?
Zabezpečila sestra správny transport krvi
do laboratória?
Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?
Zaznamenala sestra odber krvi a príslušné údaje
do dokumentácie pacienta/klienta?
Kontrolné kritériá

V1

Je p/k informovaný o nutnosti výkonu?

V2

Získala sestra p/k pre spoluprácu?

V3

Je urobený potrebný záznam o výkone a s ním
súvisiace údaje v dokumentácii p/k?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 - 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber spúta na mikrobiologické
vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/20

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou odberu spúta

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

získať reprezentatívnu zložku spúta
dodržať bezpečnú manipuláciu s odobratou vzorkou spúta

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie pacienta

Š3

Pomôcky :

•
•
•
•
•

sterilná spútovka s uzáverom – 1ks;
emitná miska – 1ks;
jednorazové rukavice – 1pár;
buničitá vata – 50-100 g;
žiadanka na vyšetrenie – papierová/alebo v NIS

Popodľa potreby:
•
inhalátor/nebulizátor – 1ks;
•
fyziologický roztok – cca 100 ml (podľa veľkosti inhalačnej nádoby);
•
Bromhexin (alebo iný inhalačný roztok podľa zvyklostí odd. –
Ambrobene, ACC, príp. podľa ordinácie lekára) – 1ml;
•
sterilná striekačka – 2 ml – 1 ks;
•
sterilná ihla (hrubá) na nasatie kvapiek/roztoku – 1 ks
prípadne ďalšie pomôcky podľa stavu a ordinácií lekára
Š4

Dokumentácia

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber spúta na mikrobiologické
vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/20

Strana
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k s dôvodom odberu spúta na vyšetrenie.

P2

Sestra dá p/k sterilnú spútovku označenú menom a dátumom narodenia, emitnú misku s buničitou
vatou.

P3

Sestra upozorní pacienta na odovzdanie reprezentatívnej vzorky spúta, nie slín.

P4

V prípade, že p/k nemôže vykašľať, použije sestra inhalátor/nebulizátor a naparí ho zmesou
fyziologického roztoku a Bromhexinu v pomere 1:1 (1 ml FR + 1ml Bromhexinu alebo iného vhodného
prípravku) v trvaní 5 minút.

P5

Sestra po vykašľaní spúta do sterilnej spútovky zoberie od p/k naplnenú spútovku a emitnú misku.
Pracuje v rukaviciach, ak je potrebné aj v ochrannej maske.

P6

Sestra pohľadom skontroluje, či p/k odovzdal reprezentatívnu vzorku spúta.

P7

Sestra vyplní žiadanku na vyšetrenie a zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória.

P8

Sestra odber spúta zaznamená do dokumentácie.

P9

Sestra uloží použité pomôcky a zabezpečí ich dekontamináciu.

P10

Sestra priebežne monitoruje výsledok vyšetrenia spúta a informuje ošetrujúceho lekára.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o dôvodoch odberu spúta na vyšetrenia.

V2

P/k je poučený o potrebe odovzdať reprezentatívnu vzorku spúta.

V3

V dokumentácii p/k je urobený záznam o odbere spúta.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber spúta na mikrobiologické
vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2 -5

PROCES







Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra pacienta s výkonom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Ovláda sestra ďalší postup, ak pacient nemôže
vykašliavať?

P6

Vie sestra posúdiť, či pacient odovzdal
reprezentatívnu vzorku spúta?

P7

Zabezpečila sestra transport materiálu do
laboratória?

P8

Zaznamenala sestra odber spúta do
dokumentácie pacienta?

P9

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

P10

Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia spúta?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/PAS/20

Kontrolné kritériá

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Je pacient správne poučený o odbere spúta?

Otázka pre p/k

2b

0b

V2

Zaznamenala sestra odber spúta do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 – 14 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia liekov do dýchacích ciest
použitím ručného nebulizátora

Platné od:

01.01.2015

OSE SZ/PAS/21

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

 docieliť liečebný efekt;
 naučiť p/k samostatne používať ručný nebulizátor.
P/k s indikáciou aplikácie liekov do dýchacích ciest

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie p/k a iné miesto, kde vznikla potreba aplikácie lieku

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :









ručný nebulizátor – 1 ks;
nádobka s liekom – podľa ordinácie lekára;
dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu nástrojov/malých povrchov – 1 ks;
buničitá vata – 50 g;
emitná miska;
tečúca teplá voda.
ďalšie pomôcky podľa stavu p/k, príp. podľa ordinácii lekára.

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia liekov do dýchacích ciest
použitím ručného nebulizátora

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/21
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na inhaláciu.

P2

Sestra oboznámi p/k s pomôckami a s postupom dýchania pri inhalácii.

P3

Sestra vloží kovovú nádobku s liekom do nebulizátora ventilom dopredu a presvedčí sa, či je pevne
vložená.

P4

Sestra nádobku upevní skrutkovitým pohybom v obale nebulizátora.

P5

Sestra odstráni kryt z náustka a niekoľkokrát nádobkou potrasie.

P6

Sestra uchopí nebulizátor tak, že palec ruky má pri náustku a prstami drží dolnú časť kovovej nádobky s
liekom.

P7

Sestra otočí nebulizátor tak, aby nádobka s liekom bola hore dnom.

P8

Sestra vloží náustok p/k do úst a poučí ho, aby pery okolo náustku pevne zovrel.

P9

Sestra upozorní p/k, aby cez ústa hlboko vydýchol a na začiatku nádychu mu stlačením prstov oproti
palcu podáme prvú dávku.

P10

Sestra upozorní p/k, aby hlboko vdýchol a zadržal dych čo najdlhšie.

P11

Sestra vyberie inhalátor z úst p/k.

P12

Sestra opakuje dávku podľa ordinácie lekára najskôr po 30 sekundách.

P13

Sestra umyje náustok pod teplou tečúcou vodou a vydezinfikuje ho dezinfekčným roztokom podľa
zvyklosti pracoviska.

P14

Sestra zloží očistený inhalátor a odloží ho na určené miesto.

P15

Sestra edukuje p/k o použití a čistení ručného nebulizátora a overí si, či ho vie p/k samostatne používať.

P16

Sestra urobí záznam do dokumentácie p/k.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia liekov do dýchacích ciest
použitím ručného nebulizátora

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/21
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná pomôcky potrebné na inhaláciu.

V2

P/k vie opísať postup dýchania pri inhalácii.

V3

P/k vie samostatne používať nebulizátor.

V4

P/k vie, že po prvej dávke môže podať ďalšiu dávku najskôr po 30 sekundách.

V5

P/k pozná zásady očisty a dezinfekcie nebulizátora po použití.

V6

V dokumentácii p/k je urobený záznam o inhalácii.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PAS/21

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia liekov do dýchacích ciest
použitím ručného nebulizátora

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne priestorové
podmienky pre realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

9b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
a pomôcok
Š3

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

Kód
P1-2

PROCES







Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s pomôckami
a s postupom inhalovania?
Vysvetlila sestra p/k ako má dýchať
pri inhalácii?

P3-11

Ovláda sestra postup pri inhalovaní
a manipuláciu s nebulizátorom?

P12

Vie sestra, za aký čas si môže p/k podať ďalšiu
dávku lieku?

P13-14

Zabezpečila sestra dezinfekciu a uloženie
pomôcok?
Edukovala sestra p/k dostatočne o používaní a
čistení ručného nebulizátora?

P15

P16

Overila si sestra, či sa p/k naučil samostatne
používať ručný nebulizátor?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie p/k?

Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok
Rozhovor s p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód
V1
V2

A OSE SZ/PAS/21

Kontrolné kritériá
Vie p/k správne vymenovať pomôcky potrebné na
inhaláciu?
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Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Pozorovanie p/k
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie p/k
počas výkonu

V3
Vie p/k samostatne používať nebulizátor?

V4

Vie p/k, kedy si môže podať ďalšiu dávku lieku?

V5

Vie p/k správne vyčistiť a dezinfikovať
nebulizátor?

V6

Je výkon zaznamenaný v dokumentácii p/k?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 - 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Metóda hodnotenia

Ovláda p/k správny postup dýchania pri
inhalovaní?
Vie si p/k pripraviť nebulizátor na inhaláciu?

VÝSLEDOK

Revízia č.:

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odsávanie sekrétov
z tracheostomickej kanyly

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/22

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
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zachovať priechodnosť dýchacích ciest;
predísť infekcii dýchacích ciest, ktorá môže vzniknúť
z nahromadených sekrétov;
získať sekréty na vyšetrenie

Skupina starostlivosti:

P/k , ktorí nie sú schopní odkašľať a vykašľať nahromadený sekrét
alebo vdýchnutý obsah, p/k s tracheostómiou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra

Š2 Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izby p/k, OAIM, JIS

Š3 Pomôcky:
















odsávacie zariadenie – 1 ks;
sterilná súprava na odsávanie – 1 ks;
sterilné odsávacie katétre – aspoň dve veľkosti;
sterilné rukavice – 1 pár;
sterilné mulové štvorce 1-2 ks;
sterilný F 1/1 alebo voda – 1 fľaša (najmenej 100 ml);
sterilná nádoba na sterilné roztoky – 1 ks;
masť rozpustná vo vode (lubrikant) – 1 ks (ak je potrebná);
emitná miska – 1 ks ;
buničitá vata – 50 g;
nádoba na spútum – 1 ks (ak je potrebná);
maska – 1 ks;
plášť – 1 ks;
jednorazová podložka – 1 ks.

Ostatné pomôcky podľa stavu p/k.
Š4 Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Odsávanie sekrétov
z tracheostomickej kanyly

Platné od:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra posúdi u p/k potrebu odsávania z tracheostomickej kanyly:

auskultáciou hrudníka (sekréty sú pri dýchaní počuteľné ako vedľajšie fenomény);

aspekciou množstvo sekrétov, frekvenciu, hĺbku a zmeny dýchania;

palpáciou (frekvenciu a rytmus pulzu).
P2 Sestra vysvetlí p/k, ak je pri vedomí, význam a postup odsávania z tracheostomickej kanyly. Informuje
p/k o tom, že odsávanie vyvoláva dočasný kašeľ (kašeľ napomáha odstraňovanie sekrétov, čo vedie k
uvoľneniu dýchacích ciest a zlepšeniu ventilácie).
P3 Sestra uloží p/k do semi-Fowlerovej polohy (na zlepšenie hlbokého dýchania, maximálnej expanzie pľúc
a produktívneho kašľa), prikryje hrudník p/k ochranným rúškom/jednorazovou podložkou a zabezpečí
p/k intimitu.
P4 Sestra pripraví pomôcky a odsávacie zariadenie. Po zapnutí odsávacieho zariadenia skontroluje jeho
funkčnosť. Naplní sterilnú nádobu sterilným fyziologickým roztokom, nasadí si tvárovú masku, oblečie si
plášť (podľa zvyklostí oddelenia) a sterilné rukavice (dominantnou rukou zachováva sterilitu pri
manipulácii s odsávacím katétrom, nedominantnou rukou drží odsávaciu hadicu).
P5 Sestra pripojí odsávací katéter k odsávacej hadici (diameter odsávacieho katétra má byť asi polovicu
vnútorného diametra tracheostomickej kanyly), palcom nedominantnej ruky uzavrie otvor na kontrolu
odsávania a katétrom odsaje malé množstvo fyziologického roztoku (týmto spôsobom zistí funkčnosť
odsávacieho zariadenia, zároveň navlhčí a prepláchne odsávací katéter).
P6 Sestra zasunie odsávací katéter cez tracheostomickú rúrku do hĺbky priedušnice 12,5 cm alebo až kým
p/k nezakašle. (Otvor na kontrolu odsávania počas zasúvania odsávacieho katétra do priedušnice je
otvorený. Odsávanie sa nerobí počas zasúvania katétra, aby sa zabránilo traumatizácii tkanív a stratám
kyslíka).
P7 Sestra priloží palec nedominantnej ruky na otvor kontroly odsávania (čím sa začne odsávanie), odsáva 510 sekúnd (v tomto časovom rozsahu sa má katéter zaviesť, odsávať, odsávanie skončiť a katéter
vytiahnuť). Sestra vyťahuje katéter tak, že ho pomaly otáča medzi palcom a ukazovákom (otáčanie
zabraňuje poškodeniu tkaniva). Úplne vyberie katéter a uvoľní otvor kontroly odsávania. (Ak je katéter
pokrytý sekrétmi, pred ďalším odsávaním ho utrie sterilným mulom).
P8 Sestra (ak sú sekréty husté) prepláchne katéter sterilným fyziologickým roztokom a instiluje 2-5 ml
fyziologického roztoku cez tracheostomickú kanylu do priedušnice (skvapalní tým husté sekréty, ktoré sa
potom ľahšie odsávajú).
P9 Sestra počas odsávania p/k pozoruje jeho dýchanie, farbu kože a povzbudzuje ho, ak je pri vedomí, do
hlbokého dýchania a medzi odsávaním do kašľania.
P10 Sestra opakuje u p/k odsávanie dovtedy, kým nie sú dýchacie cesty čisté a p/k dýcha bez námahy. Medzi
každým odsávaním urobí 20-30 sekundovú prestávku a celkový čas odsávania obmedzí na 2 minúty.
P11 Sestra zaistí p/k po odsávaní pohodlie, bezpečnosť a upraví pohodlnú polohu.
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
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P12 Sestra priebežne monitoruje u p/k vitálne funkcie.
P13 Sestra zabezpečí dezinfekciu odsávacieho zariadenia a uloží pomôcky. (Odsávací katéter a odsávaciu
hadicu prepláchne dezinfekčným roztokom. Odsávacie zariadenie vypne a katéter odpojí od hadice
odsávacieho zariadenia. Katéter stočí okolo ruky so sterilnou rukavicou, rukavicu si zvlečie tak, aby
katéter v nej zostal a vloží ju do vaku na to určeného.) Sestra pripraví pomôcky na opätovné odsávanie.
P14 Sestra zaznamená do dokumentácie p/k:

čas odsávania;

vzhľad a množstvo odsatého sekrétu;

zdravotný stav p/k počas odsávania a po odsávaní (frekvenciu, hĺbku a zmeny dýchania,
prítomnosť cyanózy atď.).

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o význame a postupe pri odsávaní a spolupracuje pri odsávaní.

V2

P/k má priechodné dýchacie cesty a fyziologickú frekvenciu dýchania.

V3

P/k je odsávaný z tracheostomickej kanyly v stanovených intervaloch.

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané údaje súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odsávanie sekrétov
z tracheostomickej kanyly

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Skontrolovala sestra funkčnosť a bezpečnosť
odsávacieho zariadenia pred odsávaním?

1b

0b

Používala sestra pri odsávaní ochranné pracovné
pomôcky, rukavice, masku, plášť?

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá

P1

Posúdila sestra správne potrebu odsávania?

P2

Vysvetlila sestra p/k (ak je pri vedomí) postup pri
odsávaní?

P3

Zabezpečila sestra p/k pohodlnú a účelnú polohu
a intimitu počas odsávania?

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

P4

Postupovala sestra pri zavádzaní odsávacieho
katétra a odsávaní sekrétov technicky správne?
P5-8

Použila sestra na zriedenie bronchiálneho sekrétu
fyziologický roztok v prípade, ak bol sekrét veľmi
hustý?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

PROCES

P10
P11
P12
P13
P14
Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PAS/22

Posudzovala sestra priebežne počas odsávania
zdravotný stav p/k a jeho reakcie na odsávanie?
Podnecovala sestra p/k na hlboké dýchanie a
kašľanie?
Opakuje sestra u p/k odsávanie dovtedy, kým nie
sú dýchacie cesty čisté a p/k dýcha bez námahy?
Zaistila sestra p/k po odsávaní pohodlie
a bezpečnosť?
Monitorovala sestra u p/k po odsávaní vitálne
funkcie?
Vykonala sestra po odsávaní dezinfekciu
pomôcok, odsávacieho zariadenia a zlikvidovala
jednorazový materiál bezpečným spôsobom?
Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k
potrebné údaje súvisiace s výkonom?
Kontrolné kritériá
Poznal p/k dostatočne význam a postup
odsávania?
Spolupracoval p/k počas odsávania z
tracheostomickej kanyly?

Revízia č.:
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V2

Má p/k priechodné dýchacie cesty a fyziologickú
frekvenciu dýchania?

V3

Je p/k odsávaný z tracheostomickej kanyly
v stanovených intervaloch?

Otázka pre sestru

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané údaje
súvisiace s výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 20 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Orofaryngálne a nazofaryngálne
odsávanie
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:






Skupina starostlivosti:

P/k, ktorí majú problémy s prehĺtaním alebo vykašliavaním sekrétov,
hospitalizovaní na OAIM a JIS
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Dátum kontroly:

odstrániť sekréty z dýchacích ciest;
uľahčiť ventiláciu;
získať sekréty na diagnostiku;
predísť infekcii dýchacích ciest.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra, sestra so špecializáciou

Š2 Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izby pacientov, OAIM, JIS

Š3 Pomôcky:
















odsávacie zariadenie – 1 ks;
sterilná súprava na odsávanie – 1 ks;
sterilné odsávacie katétre – aspoň dve veľkosti;
sterilné rukavice – 1 pár;
sterilné mulové štvorce 1-2 ks;
sterilný F 1/1 alebo voda – 1 fľaša (najmenej 100 ml);
sterilná nádoba na sterilné roztoky – 1 ks;
masť rozpustná vo vode (lubrikant) – 1 ks (ak je potrebná);
emitná miska – 1 ks ;
buničitá vata – 50 g;
nádoba na spútum – 1 ks (ak je potrebná);
maska – 1 ks;
plášť – 1 ks;
jednorazová podložka – 1 ks.

Ostatné pomôcky podľa stavu p/k.
Š4 Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra posúdi potrebu odsávania:
 auskultáciou hrudníka – počuť vedľajšie dychové fenomény;

pozorovaním frekvencie a typu dýchania;

posúdením pulzovej frekvencie.
(Sestra odsaje sekréty len vtedy, keď je to nevyhnutné, t.j. keď sú sekréty pri dýchaní počuteľné, alebo
keď auskultáciou počuť vedľajšie dychové fenomény).
P2 Sestra pripraví p/k:

vysvetlí p/k potrebu a postup pri odsávaní (u p/k pri vedomí);

informuje p/k o tom, že odsávanie môže vyvolať kašeľ, vracanie alebo kýchací reflex;

uloží p/k do semi-Fowlerovej polohy;

položí pod bradu p/k podložku;

zabezpečí intimitu p/k pri odsávaní.
P3 Sestra pripraví pomôcky a odsávacie zariadenie:

zapne odsávacie zariadenie a skontroluje jeho funkčnosť;

naplní sterilnú nádobu sterilným fyziologickým roztokom;

nasadí si masku, plášť – podľa zvyklostí oddelenia;

navlečie si sterilné rukavice – dominantnou rukou zachováva sterilitu pri manipulácii s odsávacím
katétrom, nedominantnou rukou drží odsávaciu hadicu a bráni prenosu mikroorganizmov na
sestru.
Pri nazofaryngálnom odsávaní
P4 Sestra určí hĺbku zavedenia odsávacieho katétra a následne katéter zavedie:

odmeria vzdialenosť medzi koncom nosa p/k a ušnicou; je to asi 13 cm u dospelého
jedinca a označí túto vzdialenosť na katétri prstami v sterilnej rukavici;

natrie koniec katétra masťou, gélom;

skontroluje nosové dierky a vyberie vhodnejšiu bez deformít, poranení;

zavedie katéter do vhodnej nosnej dierky bez zapojenia odsávacieho tlaku a posúva
ho jemne pozdĺž spodiny dutiny nosa.
Pri orofaryngálnom odsávaní
P5 Sestra postupuje nasledovne:

namočí koniec odsávacieho katétra do sterilnej vody alebo do fyziologického roztoku;

vyskúša tlak odsávania a priechodnosť katétra – koniec prsta v sterilnej rukavici priloží na otvor na
kontrolu tlaku určeného na odsávanie alebo katétrom odsaje malé množstvo fyziologického
roztoku;

povytiahne jazyk p/k pomocou sterilného mulového štvorca;

zasunie katéter asi 10-15 cm (bez odsávania) pozdĺž jednej strany úst do orofaryngu (posúvaním
po bokoch úst sa predchádza vracaniu a odsávanie počas zavádzania katétra by traumatizovalo
sliznicu).

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P6 Sestra odsáva p/k:

priloží prst nedominantnej ruky na otvor kontroly odsávania;

odsáva 5 - 10 sekúnd; v tomto časovom rozsahu sa má katéter zaviesť, odsávať,
odsávanie skončiť a katéter vytiahnuť;

mierne otáča katétrom a pomaly povyťahuje (otáčanie zabraňuje poškodeniu sliznice);

pokiaľ je katéter pokrytý sekrétmi, utrie ho sterilným štvorcom, prepláchne sterilným
fyziologickým roztokom a podľa potreby odsávanie opakuje, kým nie sú dýchacie cesty
čisté; medzi každým odsávaním urobí sestra 20-30 sekundovú prestávku;

počas orofaryngálneho odsávania sa niekedy musia odsať aj sekréty v ústnej dutine.
P7 Sestra odoberie vzorku sekrétu na vyšetrenie, ak je potrebné:

pripojí odsávací katéter na gumenú hadičku nádoby na spútum;

pripojí odsávaciu hadičku na vzduchový ventil nádoby na spútum;

zbiera sekrét do nádobky odsávaním;

po odobratí vzorky odpojí odsávaciu hadičku od vzduchového ventilu na nádobe na spútum;

spojí gumenú hadičku nádobky na spútum s jej vzduchovým ventilom;

prepláchne katéter, aby sa odstránili sekréty z hadičiek.
P8 Sestra posudzuje zdravotný stav p/k počas odsávania:

pozoruje dýchanie;

povzbudzuje p/k do hlbokého dýchania a medzi odsávaním do kašľania.
P9 Sestra zaistí p/k po odsávaní pohodlie a bezpečnosť:

upraví pohodlnú polohu;

poskytne mu pomoc pri hygiene dutiny ústnej;

priebežne monitoruje fyziologické funkcie.
P10 Sestra posúdi efektívnosť odsávania auskultáciou dýchacích šelestov, aby sa presvedčila, či sú dýchacie
cesty zbavené sekrétov.
P11 Sestra:

zabezpečí dezinfekciu pomôcok a odsávacieho zariadenia;

odstráni odsávací katéter, rukavice, vodu a odpadovú nádobu;

presvedčí sa o funkčnosti odsávacieho zariadenia;

uloží pomôcky a zariadenie tak, aby boli pripravené na ďalšie odsávanie.
P12 Sestra zdokumentuje údaje o odsávaní do dokumentácie p/k:

druh odsávania;

dátum a čas odsávania;

vzhľad a množstvo odsatého sekrétu;

zdravotný stav p/k počas odsávania a po odsávaní (kvalitu a frekvenciu dýchania).
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k:



pozná význam a postup odsávania;
spolupracuje pri odsávaní.

V2

P/k má priechodné dýchacie cesty a fyziologickú frekvenciu dýchania.

V3

P/k nemá príznaky infekcie dýchacích ciest.

V4

V dokumentácii p/k je zaznamenaný:

druh odsávania;

dátum a čas odsávania;

vzhľad a množstvo odsatého sekrétu;

zdravotný stav p/k počas odsávania a po odsávaní – kvalita a frekvencia dýchania.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Orofaryngálne a nazofaryngálne
odsávanie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra správne potrebu odsávania?

P2

Informovala sestra p/k o význame odsávania?

PROCES

P1

Skontrolovala sestra funkčnosť a bezpečnosť
odsávacieho zariadenia pred odsávaním?
P3

PROCES

Používala sestra pri odsávaní ochranné pomôcky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P4

Postupovala sestra pri nazofaryngálnom odsávaní
správne?

1b

0b

P5-6

Postupovala sestra pri orofaryngálnom odsávaní
správne?

2b

0b

1b

0b

P7

Odobrala sestra vzorku sekrétu na vyšetrenie (ak
bolo potrebné) technicky správne?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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odsávania?
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
P9

Zaistila sestra p/k po odsávaní pohodlie
a bezpečnosť?

P10

Posúdila sestra efektívnosť odsávania?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P11

Vykonala sestra po odsávaní dezinfekciu
pomôcok, odsávacieho zariadenia a zlikvidovala
jednorazový materiál bezpečným spôsobom?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P12

Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k všetky
údaje o odsávaní?

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Spolupracoval p/k počas odsávania?

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Má p/k priechodné dýchacie cesty?

Otázka pre p/k

1b

0b

V3

Vyskytujú sa u p/k príznaky infekcie dýchacích
ciest?

1b

0b

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Poznal p/k dostatočne význam a postup
odsávania?

VÝSLEDOK

V1

V4

Obsahuje dokumentácia p/k všetky údaje
o odsávaní a zdravotnom stave p/k?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Dosiahnuť požadovaný účinok liekov

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou perorálneho podávania liekov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k

Š3

Pomôcky :










Š4

Dokumentácia :

liekový podnos alebo vozík – 1 ks;
lieková karta s ordináciou lekára;
lieky v originálnych baleniach;
liekové nádobky;
vhodný nápoj na zapitie lieku (čaj, voda a pod.);
podľa potreby: lyžice, lyžičky, odmerky, kvapkadlo, nožík, alebo pilníček,
drvič piluliek;
štvorčeky buničitej vaty;
emitná miska – 1 ks.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví lieky podľa ordinácie lekára a všetky pomôcky na podávanie liekov per os.

P2

Sestra identifikuje p/k požiadaním, aby povedal svoje meno a/alebo porovnaním jeho mena
liekovej karte.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P3

Sestra informuje p/k primeraným a zrozumiteľným spôsobom o:
•
druhu podávaného lieku a zároveň zisťuje možnú alergiu na liek;
•
dôvode a spôsobe podávania lieku;
•
očakávaných účinkoch lieku;
•
špecifických prejavoch u p/k (napr., že po diuretikách bude viac močiť);
•
dodržiavaní špecifických zásad pri užívaní konkrétneho druhu lieku, s cieľom dosiahnuť
efekt liečby (užívanie nalačno, po jedle, medzi dvoma jedlami, v pravidelných
intervaloch, obmedzenie pobytu na slnku, užitie lieku v pravidelných intervaloch);
•
vhodných a nevhodných nápojoch na zapitie lieku;
•
dôležitosti včas hlásiť vedľajšie účinky lieku (búšenie srdca, návaly tepla, nauzea,
vracanie, svrbenie pokožky, vyrážky a pod.).

P4

Sestra posúdi celkový zdravotný stav p/k:
•
schopnosť užiť liek per os;
•
schopnosť udržať liek v žalúdku;
•
hodnoty pulzu, dychu, krvného tlaku (pri podávaní liekov, ktoré ovplyvňujú tieto
hodnoty);
•
schopnosť zaujať vhodnú polohu pri užívaní lieku (sed, polosed).

P5

Sestra skontroluje pred podaním lieku na originálnom balení:
•
názov lieku, gramáž a dobu expirácie (trojitá kontrola);
•
lekárom predpísané množstvo a dávkovanie;
•
pri špeciálnych liekoch presný časový harmonogram podania.

P6

Sestra pripraví správne množstvo lieku na jednotlivú dávku, pričom sa vyvaruje priamemu kontaktu s
liečivom (podľa potreby použije štvorce buničitej vaty, lyžičku, odmerku a pod.).

P7

Sestra podá liek p/k:
•
pomôže p/k do vhodnej polohy na užitie lieku per os;
•
venuje pozornosť užitiu lieku;
•
ak p/k nie je schopný udržať liekovku s liekmi a užiť liek sám, vloží liek p/k do úst sestra;
•
poskytne p/k dostatok vhodnej tekutiny (voda, čaj), aby mohol liek prehltnúť a zapiť
(tekutiny uľahčujú prehĺtanie a napomáhajú vstrebávanie z GIT-u);
•
skontroluje dutinu ústnu a presvedčí sa či p/k liek užil;
•
v prípade, ak p/k liek odmietne, sestra informuje o tejto skutočnosti lekára.

P8

Sestra monitoruje účinky liekov:
•
očakávané účinky liekov (napr. úľava od bolesti);
•
nežiaduce účinky liekov (napr. alergické prejavy).

P9

Sestra zaznamenáva do dokumentácie p/k podanie lieku, ako aj všetky údaje,
s podávaním liekov per os.

ktoré súvisia

Dôležité upozornenia na podávanie liekov per os
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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•

Tablety, kapsle a dražé sa užívajú celé. Nehryzú sa a na zapíjanie sa podáva väčšie
množstvo tekutín (aspoň 2 dl, ak p/k nemá obmedzený príjem tekutín).

•

U malých detí sa tuhá forma lieku rozdrví tĺčikom v porcelánovej miske a nechá sa
rozpustiť v malom množstve čaju, po prehltnutí sa dieťaťu podá väčšie množstvo čaju.

•

Tablety podávané pod jazyk sa neprehĺtajú. Nechajú sa pod jazykom voľne rozpustiť.

•

Šumivé tablety sa rozpustia v pohári vody (200 ml).

•

Granule sa podávajú lyžičkou, sirupy odmerkou a po prehltnutí sa zapíjajú.

•

Prášok sa rozpustí v pohári vody.

•

Roztoky a kvapky sa dávkujú z fľaštičky kvapkadlom na lyžičku alebo do pohára vody.

•

Čaje sa pripravujú podľa návodu.
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Antibiotiká sa podávajú v presne stanovených intervaloch. Je dôležité dodržiavať aj čas závislosti
od jedenia (niektoré ATB sa podávajú pred jedením, iné po jedle), zapiť dostatočným množstvom
tekutiny (nápoje ochutené kyselinou citrónovou zabráňujú vzniku tráviacich ťažkostí), je vhodné
súčasne podávať vitamíny (najmä B-komplex a vitamín C), dbať, aby p/K doužíval celú
naordinovanú dávku ATB (nemá ich prestať užívať ani pri zlepšení zdravotného stavu),
dodržiavať zákaz pitia alkoholických nápojov a slnenia.



Chemoterapeutiká podávajú v pravidelných časových intervaloch. Rast mikróbov zastavujú
vtedy, keď je ich koncentrácia v krvi dostatočná, preto počiatočná, tzv. nárazová dávka býva
vyššia. Každú dávku je potrebné zapiť dostatočným množstvom čaju. V priebehu liečby sa
nesmie p/k piť alkoholické nápoje, nemá fajčiť, ani sa slniť.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

V2

P/k je informovaný o:
•
o druhu podávaného lieku;
•
dôvode jeho podania;
•
očakávanom účinku lieku;
•
špecifických prejavoch;
•
potrebe dodržiavať zásady pri jeho užívaní;
•
dôležitosti hlásiť vedľajšie účinky lieku.
Totožnosť p/k je identifikovaná pred podávaním lieku.

V3

P/k nemá prejavy alergie na podávaný liek.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V4

P/k je liek podávaný na základe predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu v stanovenom
množstve a čase.

V5

P/k je schopný prehltnúť liek.

V6

P/k prijíma pri užití lieku dostatočné množstvo vhodných tekutín.

V7

Lieky, ktoré p/k užíva, sú zaznamenané v dokumentácii.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Perorálne podávanie liekov







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Š1-2

Má sestra k dispozícii všetky lieky v originálnych
baleniach?

Otázka pre sestru

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Informovala sestra p/k o:
 druhu podávaného lieku?
 dôvode, spôsobe a forme podávania
lieku?
 očakávaných účinkoch lieku?
 špecifických prejavoch lieku?
 dodržiavaní špecifických zásad pri užívaní
lieku?
 dôležitosti včas hlásiť vedľajšie účinky
lieku?
 vhodných a nevhodných nápojoch na
zapitie lieku?

Otázka pre sestru

7b

0b

Identifikovala sestra p/k pred podaním lieku?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

PROCES

Kód
P1

P2
PROCES

Revízia č.:

P3

Zisťovala sestra u p/k možnú alergiu na podávaný
liek?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Posúdila sestra pred podaním lieku:
•
schopnosť p/k užiť liek per os?

P4

P5

schopnosť p/k udržať liek v žalúdku?

•

schopnosť p/k zaujať vhodnú polohu na
užitie lieku?

•

hodnoty pulzu, dychu a krvného tlaku v
prípade, že podáva liek ovplyvňujúci tieto
hodnoty?

Pripravila sestra potrebnú dávku lieku bez toho,
aby s liekom prišla do priameho kontaktu?

P7

Overila si sestra, či p/k liek užil?

P8

Monitorovala sestra účinok podaného lieku?

Kód

V1

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Realizovala sestra trojitú kontrolu lieku pred jeho
podaním?

P6

P9

VÝSLEDOK

•

Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k
podanie lieku, ako aj všetky údaje, ktoré súvisia s
podávaním liekov per os?

Kontrolné kritériá
Bol p/k je informovaný o:
•
o druhu podávaného lieku?
•

o dôvode podania lieku?

•

o potrebách dodržiavať zásady pri
užívaní podaného lieku?

•

o dôležitosti hlásiť vedľajšie účinky
lieku?

2z3

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre p/k

Otázka pre p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

VÝSLEDOK

V2

A OSE SZ/PAS/24

Bola totožnosť p/k identifikovaná pred podaním
lieku?

V3

Bol p/k po podaní lieku bez alergických prejavov?

V4

Bol p/k podaný liek na základe predchádzajúceho
posúdenia zdravotného stavu v stanovenom
množstve a čase?

V5

Bol p/k schopný prehltnúť liek?

V6

Prijímal p/k pri užití lieku dostatočné množstvo
vhodných tekutín?

V7

Boli podané lieky zaznamenané
dokumentácii p/k?
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Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 32 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 31 - 26 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru?

Otázka pre p/k

v
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Skupina starostlivosti:

Diagnostický: zistiť charakter punktátu
Terapeutický: odstrániť výpotok a umožniť rozvinutie
stlačených pľúc
P/k s indikáciou pleurálnej punkcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z4

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom. Vhodná je asistencia dvoch sestier – jedna
spolupracuje s lekárom, druhá udržuje polohu p/k

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, vyšetrovňa na lôžkovom oddelení, izba p/k

Š3

Pomôcky:

Sterilný stolík
 punkčné ihly, alebo ihly s ružovým kónusom – 2 ks (príp. sterilný set na
pleurálnu punkciu – pleuracan);
 injekčná striekačka 20 ml – 2-3ks;
 rukavice sterilné – 2 páry;
 operačná rúška s otvorom – 1 ks;
 predlžovacia hadička – 1 ks;
 malý peán – 1 ks;
 pomôcky na lokálnu anestéziu – podľa zvyklosti pracoviska (Mesocain 1% inj.
– 1 amp, striekačka 10 ml – 1 ks, ihla na natiahnutie lieku a lokálne
znecitlivenie – ružová – 1 ks, zelená – 1 ks);
 sterilné tampóny – 6-10 ks;
 umývacie kliešte/peán – 1 ks;
 vatová štetôčka – 1 ks;
 sterilné skúmavky – 2-3 ks;
 sterilné krytie (na prelepenie miesta vpichu) – 1 ks;


Nesterilný stolík
 emitná miska – 1 ks;
 väčší odmerný valec – 1 ks (asi 1 000 – 1 5000 ml);
 hustomer – 1 ks;
 rukavice nesterilné – 1 pár;
 dezinfekčný roztok (na prípravu operačného poľa) – asi 30-50 ml; jódový
roztok (označenie miesta vpichu) – 1 ml;
 nožnice – 1 ks;
 buničitá vata – 50-100 g;

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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žiadanky na ordinované vyšetrenia získaného výpotku – podľa ordinácií
lekára;
jednorazová podložka – 1 ks;
pomôcky na meranie vitálnych funkcií (tlakomer, fonendoskop);
aktuálna rtg snímka pľúc p/k;
stolička alebo lôžko pre p/k;

Naviac pomôcky podľa stavu p/k, prípadne ďalších ordinácií lekára.
Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom
Sestra oboznámi p/k s výkonom z ošetrovateľského hľadiska, vysvetlí mu význam, priebeh
a
predpokladaný čas trvania punkcie (asi 30 minút). Informuje ho o možných komplikáciách. Poučí p/k o
tom, že počas výkonu nesmie kašľať ani hovoriť.

P2

Sestra si overí prítomnosť alergie u p/k na lieky, dezinfekčný roztok, leukoplast.

P3

Sestra posúdi vitálne funkcie (TK, P), dýchanie p/k, ťažkosti pri dýchaní, kašeľ, charakter a množstvo
spúta a pod. Lekár vyšetrí p/k poklepom a posluchom.

P4

Sestra podá p/k podľa ordinácie lekára pred výkonom (asi 30 minút) antitusiká.

P5

Sestra pomôže p/k zaujať požadovanú polohu (podľa aktuálneho zdravotného stavu):

v sede obkročmo na stoličke, horné končatiny má položené na operadle, na ktorom je malý
vankúš;

v sede bokom na stoličke tak, aby bol p/k zdravou stranou hrudníka obrátený k operadlu a na
strane, kde bude robený výkon, p/k zdvihne hornú končatinu cez hlavu;

v ľahu na boku (na zdravej strane) pričom hornú končatinu na odberovej strane má p/k nad
hlavou.
P/k je vyzlečený do pol pása, pyžamové nohavice má chránené rúškou.

P6

Sestra zdôrazní p/k potrebu spolupráce počas výkonu.

P7
P8

Sestra pripraví všetky potrebné pomôcky, prehľadne a účelne ich rozmiestni na dosah ruky.
Sestra pripraví dokumentáciu na zaznamenávanie priebehu a výsledku pleurálnej punkcie.
Počas výkonu
Sestra a lekár pracujú v sterilných rukaviciach. Po vydezinfikovaní miesta vpichu lekár štetôčkou
namočenou v jódovom roztoku označí miesto vpichu. Po znecitlivení miesta vpichu sestra vyzve p/k,
aby na chvíľu zadržal dych. Lekár urobí vpich a nasaje vzorku výpotku, ktorú vstrekne do pripravených
sterilných skúmaviek.

P9

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P10

Po odčerpaní výpotku môže lekár aplikovať naordinované lieky (antibiotiká, chemoterapeutiká).
Pri manipulácii s hadičkou treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia z hľadiska rizika pneumotoraxu.

P11

Sestra počas celého výkonu udržiava s p/k verbálny a neverbálny kontakt, sleduje jeho celkový stav.
Všetky zmeny hlási lekárovi.

P12

Po výkone
Po vytiahnutí ihly sestra ošetrí miesto vpichu podľa zvyklosti pracoviska. Pomôže p/k obliecť sa a podľa
ordinácie lekára zabezpečí transport p/k na rtg pracovisko, kde sa urobí kontrolná rtg snímka.

P13

Sestra poučí p/k, aby po punkcii ležal v mierne zvýšenej polohe (Fowlerova poloha) a dodržal kľud na
lôžku aspoň 3 hodiny.

P14

Sestra zmeria p/k fyziologické funkcie (TK, P, D), monitoruje farbu kože, sleduje hĺbku dýchania,
dráždivý kašeľ, expektoráciu, hemoptoe, hemoptýzu, prípadnú bolesť a miesto vpichu. V stanovených
intervaloch monitoruje a zaznamenáva namerané hodnoty fyziologických funkcií. Sestra v prípade
potreby zabezpečí podávanie kyslíka.

P15

Sestra pohľadom zhodnotí punktát – farbu, prímesy, množstvo punktátu, podľa ordinácie lekára zmeria
hustotu, príp. urobí Rivaltovu skúšku a zabezpečí odoslanie vzorky
do laboratória.
Zistené údaje zaznamená do dokumentácie.

P16

Sestra okamžite informuje ošetrujúceho lekára, ak sa objavia u p/k nežiaduce komplikácie a zabezpečí
splnenie ordinácií.

P17

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P18

Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie p/k.

P19

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o dôvode punkcie, pozná význam a priebeh výkonu.

V2

P/k má stabilizované vitálne funkcie.

V3

P/k počas výkonu spolupracuje s ošetrujúcim personálom, dodržiava inštrukcie sestry.

V4

P/k dodržiava stanovený kľudový režim po výkone.

V5

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V6

P/k má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu po punkcii.

V7

V dokumentácii p/k je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje.

V8

Odobratá vzorka punktátu je odoslaná na vyšetrenie.

V9

P/k je informovaný o výsledku vyšetrenia.
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UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri pleurálnej
punkcii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?

P1

Je p/k informovaný o možných komplikáciách?

PROCES

Je p/k poučený o tom, že nesmie počas punkcie
kašľať a hovoriť?
P2

Overila si sestra prítomnosť alergie u p/k?

P3

Posúdila sestra vitálne funkcie a dýchanie p/k?

P4

Uložila sestra p/k do správnej polohy podľa
zdravotného stavu?

P5

Vysvetlila sestra p/k potrebu spolupráce pri
výkone?

Otázka pre p/k

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P6

Pripravila sestra všetky potrebné pomôcky na
výkon na dosah ruky?

P7

Pripravila sestra potrebnú dokumentáciu na
zaznamenanie údajov o výkone?

P8-9

Ovláda sestra pracovný postup pri punkcii?

P10

Udržiavala sestra s p/k počas výkonu verbálny aj
neverbálny kontakt?

P11

Ošetrila sestra miesto vpichu predpísaným
spôsobom?

P12

Poučila sestra p/k o kľudovom režime po
punkcii?

P13

Monitorovala a zaznamenávala sestra
v stanovených intervaloch fyziologické funkcie
p/k?
Odmerala sestra množstvo odobratého
punktátu?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre p/k

2z3

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

VÝSLEDOK

P14
Zabezpečila sestra odoslanie vzorky punktátu na
vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P15

Zabezpečila sestra splnenie ordinácii a hlási
lekárovi nežiadúce prejavy u p/k po výkone?

Otázka pre sestru

1b

0b

P16

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P17

Zaznamenala sestra výkon a všetky potrebné
údaje do dokumentácie p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P18

Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Je p/k informovaný o dôvode a priebehu
punkcie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

V1
V2

Mal p/k stabilizované fyziologické funkcie?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

VÝSLEDOK

V3

A OSE SZ/PAS/25

Spolupracoval p/k s ošetrujúcim personálom
počas výkonu?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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0b

V4

Dodržiaval p/k kľudový režim po výkone?

1b

0b

V5

Bol p/k v súvislosti s výkonom bez komplikácií?

1b

0b

V6

Mal p/k zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu po punkcii?

1b

0b

V7

Obsahuje dokumentácia kompletné údaje
o výkone?

1b

0b

V8

Bola vzorka punktátu odoslaná na vyšetrenie?

Otázka pre sestru

1b

0b

V9

Je p/k informovaný o výsledku vyšetrenia?

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 34 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 33 - 28 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

1b
Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

3z3

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie infúzie

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/26

1z3

Procesuálny štandard výkonu






Cieľ:

Strana

zabezpečiť podanie ordinovaných liekov parenterálnou cestou;
udržať alebo vyrovnať vodnú a elektrolytovú rovnováhu;
zabezpečiť energetickú potrebu organizmu;
zabezpečiť dostatočný objem cirkulujúcej tekutiny;
dodržaním predpísaného spôsobu podania a dodržania sterility,
správnou ošetrovateľskou technikou predchádzať vzniku
komplikácií

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania infúzie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Sestra v spolupráci s lekárom, alebo sama, ak ju poveril lekár a s poverením na i.v.
aplikáciu súhlasila
Zdravotnícke zariadenie, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie p/k
 infúzny roztok – podľa ordinácie lekára;
 lieky – podľa ordinácie lekára;
 sterilná striekačka – veľkosť a počet podľa ordinovanej liečby;
 sterilné ihly – počet podľa ordinovanej liečby;
 infúzna súprava – 1 ks (alebo podľa počtu infúznych roztokov);
 spojovacia hadička – 1 ks;
 infúzny stojan – 1 ks;
 mulové tampóny – 3 ks;
 alkoholový dezinfekčný prostriedok – 0,5-1 ml;
 alebo tampóny napustené alkoholovým roztokom – 3 ks;
 emitná miska – 1 ks;
 leukoplast – 3x 8-10 cm;
 alebo krycia i.v. náplasť – 1 ks;
 nožnice – 1 ks;
 Esmarchovo ovínadlo – 1 ks;
 jednorazová podložka (malá) – 1 ks;
 jednorazové rukavice – 1 pár;
 infúzna pumpa – podľa počtu infúznych roztokov;
 pomôcky na zavedenie i.v. kanyly, ak nie je zabezpečený i.v. prístup.
Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie infúzie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/26
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k s výkonom, zmeria mu vitálne funkcie, zistené hodnoty zaznamená do
dokumentácie.

P2

Sestra overí prítomnosť alergie u p/k na podávané lieky, leukoplast alebo dezinfekčný roztok.

P3

Sestra pripraví infúziu podľa ordinácie lekára. Ordinované lieky podáva do infúzneho roztoku tesne
pred podaním infúzie. Infúziu označí podľa zvyklostí oddelenia menom a priezviskom p/k, číslom izby a
presne vypíše lieky, ktoré podala do infúzneho roztoku.

P4

Infúziu podáva lekár v spolupráci so sestrou. Pred podaním si overia totožnosť p/k. Sestra môže podať
infúziu aj samostatne na základe písomného poverenia lekárom, a ak sestra s realizáciou výkonu
súhlasí.

P5

Sestra upraví polohu p/k tak, aby ležal pohodlne a poučí ho, aké pohyby môže/nemôže s končatinou
vykonávať. U nepokojných p/k fixuje končatinu bezpečným spôsobom zaužívaným na oddelení.

P6

Sestra/lekár vyberie vhodné miesto vpichu palpáciou žíl, podloží končatinu a priloží Esmarchovo
ovínadlo 6-8 cm nad miestom vpichu.

P7

Sestra/lekár pracuje v ochranných rukaviciach. Po vydezinfikovaní miesta vpichu napichne zvolenú žilu,
uvoľní ovínadlo a nastaví ordinovanú rýchlosť podávania infúzie.

P8

Sestra fixuje leukoplastom/alebo sterilným krytím zavedenú ihlu/i.v. kanylu. Poučí p/k, aby ohlásil
sestre subjektívne ťažkosti. Sleduje priebeh podávania infúzie pre možnosť paravenózneho podania.

P9

Pri podávaní infúzie infúznou pumpou je sestra povinná oboznámiť sa s návodom na použitie, s
prevádzkou prístroja a musí ovládať manipuláciu s pumpou.

P10

Pri podávaní viacerých infúznych roztokov sestra realizuje výmenu infúznych fliaš vtedy, keď je ešte v
nádobe malé množstvo tekutiny.

P11

Sestra ukončí podávanie infúzie vtedy, keď sa ešte v infúznej fľaši nachádza malé množstvo roztoku. Po
vytiahnutí ihly na miesto vpichu priloží suchý tampón a prelepí leukoplastom.

P12

Sestra zaznamená do dokumentácie podanie infúzie a všetky údaje súvisiace s výkonom. Ak sa p/k
monitoruje bilancia tekutín, sestra zaznamená do príslušnej dokumentácie množstvo podaných
roztokov.

P13

Sestra monitoruje celkový stav p/k po podaní infúznej liečby. Všetky zmeny hlási lekárovi.

P14

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečený dostatočný objem cirkulujúcej tekutiny.

V2

P/k je podaná ordinovaná infúzna liečba bezpečným spôsobom za podmienok dodržania sterility.

V3

P/k má zabezpečenú energetickú potrebu, vodnú a elektrolytovú rovnováhu.

V4

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

V5

V dokumentácii je správne zaznamenaný výkon, množstvo podávaného roztoku a ostatné údaje
súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Podávanie infúzie







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Skontrolovala sestra ordináciu lekára?

1b

0b

Pripravila sestra infúziu tesne pred podávaním?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s výkonom?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P1
Zmerala sestra p/k pred výkonom vitálne funkcie?

PROCES

P2

P3

Overila sestra možnú alergiu u p/k na lieky,
leukoplast a dezinfekčný prostriedok?

Označila sestra infúznu fľašu identifikačnými
údajmi p/k a presné zloženie infúzie?
P4

P5

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Overila si sestra totožnosť p/k pred podaním
infúzie?
Poučila sestra p/k o potrebe dodržiavania
zvolenej polohy končatiny počas podávania
infúzie?

Otázka pre p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

PROCES

P6-8

P9
P10-11
P12
P13
P14

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V4
V5

A OSE SZ/PAS/26

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Ovláda sestra pracovný postup pri podávaní
infúzie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Poučila sestra p/k, aby informoval ošetrujúci
personál o výskyte subjektívnych ťažkostí?

Otázka pre p/k

1b

0b

Sledovala sestra priebeh podávania infúzie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Ovláda sestra manipuláciu s infúznou pumpou?

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Realizuje sestra výmenu infúznych fliaš podľa
predpisu?
Zaznamenala sestra výkon a s ním súvisiace údaje
do dokumentácie p/k?
Monitorovala sestra celkový stav p/k po podaní
infúznej liečby?
Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?
Kontrolné kritériá
Má p/k zabezpečený dostatočný objem
cirkulujúcej tekutiny?
Má p/k podávanú ordinovanú infúznu liečbu
bezpečným spôsobom?
Má p/k zabezpečenú energetickú potrebu, vodnú
a elektrolytovú rovnováhu?
Vyskytli sa v súvislosti s výkonom u p/k
komplikácie?
Sú v dokumentácii p/k správne zaznamenané
všetky údaje súvisiace s podávaním infúzie?

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

Podávanie jedla a kŕmenie chorých

Platné od:

OSE SZ/PAS/27

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Strana
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zabezpečiť podanie stravy podľa aktuálneho zdravotného
stavu p/k;
podať p/k stravu podľa požadovaných noriem

Skupina starostlivosti:

P/k hospitalizovaní na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent
Jedáleň na lôžkovom oddelení, izba p/k
 príbor – 1 ks;
 jedálenský stolík – 1 ks;
 uterák – 1 ks
Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra
•
•
•
•

P2

Sestra sa oboznámi:
•
s individuálnymi stravovacími návykmi p/k;
•
s denným príjmom tekutín;
•
preferenciou určitých jedál, užívaním minerálov a vitamínov.

P3

Sestra podáva stravu podľa časového rozvrhu na oddelení v závislosti od typu zdravotníckeho
zariadenia.
Sestra zabezpečí, aby nedošlo k zámene diét pri podávaní stravy p/k.
Sestra pri podávaní stravy p/k dodržiava tento postup:
- podáva stravu chodiacim p/k;
- podáva stravu p/k, ktorí sú pripútaní na lôžko, ale dokážu sa najesť sami;
- podáva stravu p/k, ktorých treba kŕmiť.

P4
P5

posúdi:
sebestačnosť p/k pri príjme potravy;
prípadné ťažkosti so žuvaním a prehĺtaním;
používanie zubnej protézy;
faktory ovplyvňujúce výživu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie jedla a kŕmenie chorých

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/27
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P6

Sestra zabezpečí u p/k hygienu rúk pred jedlom a po jedle.

P7

Sestra podáva jedlo vkusne naservírované.

P8

Sestra zabezpečí, aby p/k dostal teplé jedlo.

P9

Sestra zabezpečí u p/k na lôžku vhodnú polohu na stolovanie a všetky pomôcky na dosah ruky.

P10

Sestra, ak má p/k umelý chrup, ho pred vložením do úst p/k opláchne vodou.

P11

Sestra počas kŕmenia p/k postupuje pomaly, aby nedošlo k aspirácii.

P12

Sestra uloží pomôcky a odstráni zvyšky jedla.

P13

Sestra dokumentuje, koľko potravy a tekutín p/k prijal.

P14

Sestra sleduje, či p/k dodržiava naordinovanú diétu.

P15

Sestra zisťuje príčiny nechutenstva, ak sa u p/k vyskytujú.

P16

Sestra edukuje p/k o dodržiavaní diéty, prípadne poskytne p/k vzorový jedálny lístok a odporučí
vhodnú literatúru.

P17

Sestra zabezpečí p/k kontakt s asistentkou výživy podľa potreby.

P18

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o prípadných problémoch p/k s príjmom potravy.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k dodržiava diétne obmedzenia.

V2

P/k preukazuje vedomosti o diéte.

V3

Strava sa p/k podáva pravidelne. Je dodržaný stanovený postup.

V4

Asistentka výživy poučila p/k o diéte.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.11.2014
1z3

pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
otázka pre sestru;
rozhovor so sestrou;
rozhovor s p/k;
otázka pre lekára;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

PROCES

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Podávanie jedla a kŕmenie chorých

Š1-2

P1

1

Strana

A OSE SZ/PAS/27

Kontrolné kritériá
Sú na oddelení vytvorené optimálne priestorové
podmienky na podávanie jedla a kŕmenie
chorých?

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Vie sestra správne posúdiť:
 sebestačnosť p/k pri príjme potravy?
 faktory ovplyvňujúce výživu?
 problémy so žuvaním a prehĺtaním?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Rozhovor so sestrou

Oboznámila sa sestra p/k s individuálnymi
stravovacími návykmi?
Otázka pre sestru

P2
Má sestra vedomosti o dietoterapii?

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/27

P3

Podávala sestra stravu p/k podľa stanoveného
časového rozvrhu?

P4

Overila si sestra, či neprišlo k zámene diét?

P5

Dodržiavala sestra určený postup pri podávaní
jedla p/k?

P6

Umožnila sestra p/k umytie rúk pred jedlom
a po jedle?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

P7-8

Podávala sestra p/k teplú a vkusne naservírovanú
stravu?

P9

Zabezpečila sestra p/k vhodnú polohu k
stolovaniu?

P10

Zisťovala sestra, či má p/k umelý chrup?

P11

Postupovala sestra počas kŕmenia opatrne, aby
nedošlo k aspirácii?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P13

Urobila sestra záznam do dokumentácie p/k, ak
to bolo stanovené?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P14

Má sestra prehľad, v akej miere p/k dodržiava
predpísanú diétu?

1b

0b

1b

0b

P15

Zisťovala sestra u p/k príčiny nechutenstva, príp.
či mu chutí diéta?

P16

Poučila sestra p/k o dodržiavaní diéty a o jej
charakteristike?

P17

Zabezpečila sestra pre p/k rozhovor
s asistentkou výživy, ak bol potrebný?

P18

Informovala sestra ošetrujúceho lekára o
problémoch p/k s príjmom potravy?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

Otázka pre p/k

Otázka pre lekára

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód
VÝSLEDOK

V1-2

A OSE SZ/PAS/27

Kontrolné kritériá
Dodržiava p/k odporúčané diétne obmedzenia?

V3

Je p/k podávaná strava pravidelne podľa rozpisu?

V4

Je p/k poučený o možnostiach diétneho
stravovania?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Rozhovor s p/k

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Rozhovor s p/k

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

3z3

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie kyslíka

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/28
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procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

zaistiť dostatočnú oxygenáciu organizmu;
správnou aplikáciou liečby kyslíkom dosiahnuť zlepšenie
zdravotného stavu p/k;
 obohatiť vdychovaný vzduch o kyslík v takom množstve, aby
jeho nedostatok nepoškodil dôležité tkanivá a orgány;
 poznať a dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie s kyslíkovou
fľašou;
 identifikovať ošetrovateľské problémy súvisiace s podávaním
kyslíka
pacienti s indikáciou podania kyslíka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2

Pracovníci:
Prostredie:

Š3

Pomôcky : 









Dokumentácia :

Š4

sestra/pôrodná asistentka
zdravotnícke zariadenia, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie p/k
zdroj kyslíka – centrálny alebo fľaša – 1 ks;
redukčný ventil a/alebo prietokomer – 1 ks;
zvlhčovač (bez/s ohrevom) – 1 ks;
sterilnou destilovanou vodou – množstvo podľa veľkosti zásobníka/fľaše;
prívodné hadice – podľa potreby;
nazálna kanyla a hadičky – 1 ks;
alebo kyslíkové okuliare – 1 ks;
alebo kyslíková maska (s alebo bez rezervoára) – 1 ks;
hypoalergénny leukoplast na prípadné upevnenie kanyly – cca 20 cm;
mul na podloženie hadičky – 1-2 ks
Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4

P5

Sestra posúdi potrebu liečby kyslíkom a overí si lekársku ordináciu: špecifickú koncentráciu kyslíka,
spôsob podávania a prietok kyslíka v litroch za minútu.
Sestra uloží p/k do semi-Fowlerovej polohy, pretože táto poloha uľahčuje rozpínanie hrudníka a
dýchanie.
Sestra informuje p/k o potrebe, význame a postupe pri aplikácii kyslíka.
Sestra si pred manipuláciou s kyslíkom vždy umyje ruky, aby odstránila mastnotu. (Pri styku kyslíka s
olejom alebo tukom dochádza k prudkej oxidácii a k okamžitému horeniu). Sestra dodržiava všetky
bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s kyslíkovou tlakovou fľašou.
Sestra zabezpečí voľné horné dýchacie cesty (vyčistenie nosových otvorov).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie kyslíka

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/28
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P6

Sestra skontroluje funkčnosť kyslíkovej fľaše alebo centrálneho rozvodu kyslíka, pripojí na kyslíkovú
fľašu alebo na centrálny rozvod kyslíka redukčný ventil alebo prietokomer a zvlhčovač naplnený
destilovanou vodou.

P7

Sestra vyberie podľa spôsobu aplikácie kyslíka a podľa psychického stavu p/k vhodný aplikátor. Nasadí
kyslíkový aplikátor na koniec hadičky smerujúcej k p/k a zapojí kyslík s predpísaným prietokom.

P8

Sestra skontroluje priechodnosť hadičky vedúcej kyslík. Hadička nesmie byť zauzlená a spoje musia byť
vzduchotesné. Vo zvlhčovači sa vytvárajú bubliny a pri výstupe cíti prúdenie kyslíka.

P9

Sestra priloží aplikátor kyslíka na tvár p/k, ktorý smeruje do nosa, do úst, alebo ich obopína súčasne a
fixuje aplikátor tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt.

P10

Sestra na pripevnenie aplikátora použije náplasť alebo elastické ovínadlo a pod hadičky nad lícnymi
kosťami podloží gázové štvorce, aby sa zabránilo dráždeniu kože.

P11

Sestra pravidelne sleduje p/k každých 15 − 30 min. v závislosti od jeho stavu, posudzuje farbu kože a
slizníc, dýchanie, hodnotí vitálne funkcie, posudzuje klinické príznaky, hypoxiu, tachykardiu, zmätenosť,
dyspnoe, cyanózu, nepokoj.

P12

Sestra pravidelne kontroluje prietok kyslíka a všíma si dodržiavanie bezpečnostných predpisov počas
aplikácie kyslíka.

P13

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k začiatok liečby, množstvo podaného kyslíka v litroch za minútu,
čas ukončenia liečby, použitú metódu podávania kyslíka, stav p/k pred liečbou, počas liečby, jeho
reakcie na liečbu, stav p/k po ukončení liečby (pulz, počet dychov, farbu slizníc a kože, psychický stav).

P14

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o dôvode, spôsobe a význame aplikácie kyslíka.

V2

P/k má merané vitálne funkcie, saturáciu kyslíka a sledovanú farbu kože. Hodnoty vitálnych funkcií sú
vo fyziologickom rozpätí.
V dokumentácii p/k sú urobené záznamy o podávaní kyslíka, hodnoty fyziologických funkcií a výsledky
pozorovania p/k.
P/k nemá klinické príznaky hypoxie a počas aplikácie kyslíka sa nevyskytli komplikácie.

V3
V4

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







01.11.2014
1z2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Vie sestra posúdiť potrebu liečby kyslíkom?

P1

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru
Overila si sestra lekársku ordináciu v súvislosti
s podávaním kyslíka?

PROCES

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Podávanie kyslíka

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P2

Poučila sestra pacienta o dôležitosti, spôsobe a
postupe podávania kyslíka?

P3

Uložila sestra p/k do správnej polohy?

P4

Pozná a dodržiava sestra všetky bezpečnostné
pravidlá pri manipulácii s kyslíkom?

P5

Zabezpečila sestra p/k voľné horné dýchacie
cesty?

P6-9

1

Strana

A OSE SZ/PAS/28

Š1-3

Kód

Revízia č.:

Ovláda sestra manipuláciu s kyslíkovou fľašou
alebo s centrálnym rozvodom kyslíka?

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre p/k
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P10

Pozná sestra spôsob ochrany pokožky na zníženie
nežiaducich účinkov z tlaku na kožu pri použití
aplikátorov kyslíka?

P11

Sleduje sestra celkový stav p/k a fyziologické
funkcie počas podávanie kyslíka?

P13

Kontroluje sestra pravidelne prietok kyslíka a
dodržiava bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s
kyslíkom?
Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje do
dokumentácie p/k?

P14

Zabezpečila sestra po výkone dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

P12

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/28

V2

Kontrolné kritériá
Je pacient dostatočne informovaný o dôvode,
spôsobe a význame podávania kyslíka?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie
Kontrola pomôcok

Má p/k monitorované fyziologické funkcie počas
podávania kyslíka?

V3

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky
potrebné údaje?

V4

Vyskytli sa u p/k komplikácie počas podávania
kyslíka?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Preloženie pacienta

Platné od:

01.01.2015

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/29
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Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Strana

zabezpečiť preloženie p/k na iné oddelenie bez sprievodných
negatívnych reakcií, ktoré vyplývajú zo zmeny prostredia

Skupina starostlivosti:

P/k hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

Lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky podľa stavu p/k, prípadne podľa ordinácii lekára

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Preloženie pacienta

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/29
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k alebo jeho príbuzných o plánovanom preložení na iné oddelenie v rámci
zdravotníckeho zariadenia.

P2

Sestra pripraví osobné veci a cennosti p/k.

P3

Sestra vyplní ošetrovateľskú správu o preložení a podľa potreby pripraví ďalšiu potrebnú dokumentáciu.

P4

Sestra odovzdá spolu s p/k v mieste preloženia:
 ošetrovateľskú správu o preložení;
 zdravotnú dokumentáciu;
 osobné veci a cennosti p/k na základe písomného potvrdenia.

P5

Sestra oboznámi sestru preberajúcu p/k s jeho celkovým a súčasným zdravotným stavom.

P6

Sestra odpíše p/k zo stavu pacientov, odhlási ho zo stravovania a pripraví dokumentáciu
na archivovanie.

P7

Sestra zabezpečí po preložení p/k dezinfekciu postele a použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k alebo jeho príbuzní sú vopred informovaní o dôvode preloženia na iné oddelenie.

V2

P/k je preložený na iné oddelenie s kompletnou dokumentáciou.

V3

P/k pri preložení na iné oddelenie sprevádza sestra.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Preloženia pacienta







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Š1-2

Kód
P1
P2

PROCES

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k a jeho príbuzných o
preložení?
Pripravila sestra p/k osobné veci a cennosti?

Kontrola
dokumentácie

P3

Vyplnila sestra pre p/k ošetrovateľskú správu o
preložení a pripravila potrebnú dokumentáciu?

P4

Realizovala sestra odovzdanie p/k v mieste
preloženia?

P5

Oboznámila sestra sestru preberajúcu p/k
s jeho zdravotným stavom?

P6

Odpísala sestra p/k zo stavu pacientov, z predpisu
stravy a pripravila dokumentáciu na
archivovanie?

Otázka pre sestru

1b

0b

P7

Zabezpečila sestra dezinfekciu postele a
použitých pomôcok ?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Kontrolné kritériá
Bol p/k alebo jeho príbuzní vopred informovaní o
dôvode preloženia?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k

V2

Bol p/k preložený na iné oddelenie s kompletnou
dokumentáciou?

V3

Bol p/k preložený na iné oddelenie v sprievode
sestry?

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/29

Revízia č.:

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie pacienta

Platné od:

01.01.2015

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/30
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Procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Strana

prepustiť p/k z administratívneho hľadiska;
poučiť p/k o ďalšom postupe pri ošetrovaní a dodržiavaní
režimu.

Skupina starostlivosti:

P/k hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

Lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky podľa stavu p/k, príp podľa ordinácii lekára

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie pacienta

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/30
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k alebo jeho príbuzných o plánovanom prepustení do domácej starostlivosti.

P2

Sestra poučí p/k o:
•
dodržiavaní predpísanej diéty;
•
spôsobe užívania liekov;
•
potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti.

P3

Sestra zistí schopnosti p/k alebo rodiny dodržiavať predpísaný režim.

P4

Sestra poskytne p/k ordinované lieky na tri dni, prípadne i potrebné zdravotnícke pomôcky.

P5

Sestra zabezpečí vydanie osobných vecí a cenností p/k.

P6

Sestra odovzdá p/k kompletnú dokumentáciu, ak ju p/k odovzdal a vypísanú ošetrovateľskú prepúšťaciu
správu, ktorá je súčasťou lekárskej prepúšťacej správy. Poučí p/k o termíne kontroly a nutnosti hlásiť sa
u svojho praktického lekára do troch dní od prepustenia z ústavnej starostlivosti.

P7

Sestra ponúkne p/k poradenstvo v ošetrovateľskej starostlivosti a v prípade potreby kontakt na
agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

P8

Sestra si overí, či p/k rozumel pokynom.

P9

Sestra do ošetrovateľskej prepúšťacej správy zaznamená všetky potrebné údaje, vrátane stavu kože,
najmä u ležiacich p/k.

P10

Sestra zabezpečí podľa zdravotného stavu p/k odvoz sanitným vozidlom.

P11

Sestra ukončí hospitalizáciu p/k administratívne, odpíše ho zo stavu pacientov, odhlási zo stavu diét a
zabezpečí ďalšie činnosti súvisiace s prepustením pacienta podľa zvyklosti zariadenia.

P12

Sestra podľa zvyklostí oddelenia pripraví dokumentáciu na archivovanie.

P13

Sestra zabezpečí dezinfekciu postele a použitých pomôcok po prepustení p/k.

P14

Sestra zabezpečí prípravu postele a príslušného zariadenia na nový príjem pacienta.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie pacienta

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/30
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k alebo jeho príbuzní sú informovaní o plánovanom prepustení.

V2

P/k je oboznámený o životospráve, ktorú má dodržiavať po prepustení.

V3

P/k má pri prepustení odovzdanú ošetrovateľskú prepúšťaciu správu, ktorá je súčasťou lekárskej
prepúšťacej správy.

V4

P/k vyjadruje spokojnosť s poskytnutou ošetrovateľskou starostlivosťou.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

1

Platné od:

01.11.2014
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A OSE SZ/PAS/30
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prepustenie pacienta







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne priestorové
podmienky pre realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
a pomôcok
Š3

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

Kód
P1

PROCES

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k alebo jeho príbuzných o
plánovanom prepustení?

P2

Poučila sestra p/k o dodržiavaní predpísanej
diéty, spôsobe užívania liekov a prípadnej
ošetrovateľskej starostlivosti?

P3

Zistila sestra schopnosti p/k alebo rodiny
dodržiavať predpísaný režim?

P4

Poskytla sestra p/k ordinované lieky a ďalšie
potrebné zdravotnícke pomôcky na tri dni?

1b

0b

P5

Zabezpečila sestra vydanie osobných vecí a
cenností p/k podľa predpisu?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Odovzdala sestra p/k kompletnú dokumentáciu
vrátane ošetrovateľskej prepúšťacej správy?
P6

Poučila sestra p/k o termíne kontroly a nutnosti
hlásiť sa u svojho praktického lekára do troch dní
od prepustenia z ústavnej starostlivosti?

Otázka pre p/k

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

1

Platné od:

01.11.2014
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P7

Otázka pre sestru

1b

0b

P8

Overila si sestra, či p/k porozumel jej pokynom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P9

Zaznamenala sestra do ošetrovateľskej
prepúšťacej správy všetky potrebné údaje,
vrátane stavu kože, najmä u ležiacich p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P10

Zabezpečila sestra podľa zdravotného stavu p/k
odvoz sanitným vozidlom?

Otázka pre p/k

1b

0b

Vykonala sestra všetky potrebné administratívne
úkony súvisiace s prepustením p/k?
Pripravila sestra dokumentáciu na archivovanie
predpísaným spôsobom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

P13

Zabezpečila sestra po prepustení p/k dezinfekciu
postele a použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P14

Zabezpečila sestra prípravu postele a príslušného
zariadenia na nový príjem pacienta?

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrolné kritériá
Je p/k alebo jeho príbuzní informovaní o
plánovanom prepustení?
Je p/k oboznámený o životospráve, ktorú má
dodržiavať po prepustení?
Má p/k má pri prepustení odovzdanú
ošetrovateľskú prepúšťaciu správu, ktorá je
súčasťou lekárskej prepúšťacej správy?
Vyjadruje p/k spokojnosť s poskytnutou
ošetrovateľskou starostlivosťou?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

P12

Kód
V1
V2
V3
V4

Otázka pre p/k

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Vie sestra odporučiť p/k poradenstvo v
ošetrovateľskej starostlivosti a v prípade potreby
aj kontakt na agentúru domácej ošetrovateľskej
starostlivosti?

P11

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/30

Revízia č.:

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Celkový kúpeľ

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

OSE SZ/PAS/31
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Procesuálny štandard výkonu
- - Udržať a zlepšiť ochrannú funkciu kože
P
- Predísť vzniku problémov z nedostatočnej hygieny
- - Zachovať alebo zvýšiť komfort a sebaúctu p/k
zaistiť - Bezpečnosť p/k počas celého kúpeľa
P/k s deficitom sebaopatery
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, izba p/k

Š3

Pomôcky :

 igelitová, absorbčná podložka – 1-2 ks;
 rukavice – 1-2 páry;
 uteráky – 2 ks;
 osuška – 1 ks;
 štetôčky – 2-4 ks;
 vrecúško na umývanie – 3 ks;
 emitná miska – 1 ks;
 podnos (toaletný košík);
 telový šampón – 1 ks;
 mydlo – 1 ks;
 zástena – 1 ks;
 izbový a vodný teplomer – 1 ks;
 protišmyková podložka – 1 ks;
 umývadlo (odlišné na hornú a dolnú časť tela) – 2 ks;
 čistá posteľná bielizeň – 1 sada;
 pyžamo – 1 sada.
Ostatné pomôcky podľa stavu p/k.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Celkový kúpeľ

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/31
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi u p/k:
•
fyzický a psychický stav;
•
rozsah pohybovej aktivity;
•
schopnosť vykonávať samostatne úkony osobnej hygieny a ochotu spolupracovať.

P2

Sestra vysvetlí p/k význam celkového kúpeľa a vzhľadom na zdravotný stav p/k zvolí vhodné miesto
výkonu (kúpeľňa alebo celkový kúpeľ na lôžku p/k).

P3

Sestra oboznámi p/k s postupom.

P4

Sestra podporuje p/k v samoobslužných aktivitách a kompenzuje iba tie pohyby, ktoré nemôže p/k
vykonávať sám.

P5

Sestra zabezpečí p/k vhodné prostredie a súkromie. Teplota vzduchu v miestnosti má byť 25°C.

P6

Sestra dodržiava zásadu, že pred každým výkonom a po ňom si umyje ruky, uprednostňuje používanie
jednorazových rukavíc.

P7

Celkový kúpeľ vo vani
Sestra odprevadí p/k do kúpeľne, vysvetlí mu postup a rešpektuje jeho priania.

P8

Sestra naplní vaňu do jednej tretiny až polovice vodou. Teplotu zvolí podľa priania p/k.
Pripraví mu pomôcky na dosah ruky.

P9

Sestra pomôže p/k vyzliecť sa, ak je to potrebné, urobí pri vstupe do vane a výstupe z vane
bezpečnostné opatrenia (držať sa úchytiek, podoprieť hornú časť trupu pod pazuchami).

P10

Sestra pomôže p/k podľa potreby pri jednotlivých úkonoch (umyje mu chrbát).

P11

Sestra vypustí vodu z vane pred vystúpením p/k z vane, čím zmenšuje pravdepodobnosť pádu.

P12

Sestra pomôže p/k osušiť sa, obliecť a odprevadí ho do izby.

P13
P14
P15

P16

Celkový kúpeľ na lôžku
Sestra pripraví posteľ a vhodnú polohu podľa stavu p/k.
Sestra rešpektuje po celý čas výkonu intimitu a dôstojnosť p/k. Odstráni vankúš a pod hlavu mu vloží
uterák. Vyzlečie p/k a prikryje ho plachtou alebo uterákom.
Sestra umýva jednotlivé časti tela v nasledujúcom poradí:
•
tvár, krk, uši,
•
horné končatiny, ramená, pazuchy, hrudník, brucho,
•
dolné končatiny.
Sestra podkladá gumovú podložku a uterák pod tú časť tela, ktorú práve umýva.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Celkový kúpeľ

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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P17

Sestra vždy po umytí dôkladne opláchne a osuší jednotlivé časti tela, venuje pozornosť medziprstovým
priestorom, kožným záhybom a pupočnej jazve.

P18

Sestra vymení nádobu s čistou vodou a zistí, či si vie p/k samostatne umyť genitálno- perineálnu
oblasť, ak to nedokáže, umyje mu túto oblasť.

P19

Sestra pomôže p/k obliecť sa, ošetriť nechty, vlasy a vymení posteľnú bielizeň.

P20

Sestra zhodnotí výsledky, reakcie p/k a zaznamená výkon a dôležité informácie (začervenané oblasti,
atď.) do dokumentácie p/k.

P21

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečené intímne prostredie počas celého výkonu.

V2

P/k má hygienickú starostlivosť poskytnutú bezpečne pod dohľadom sestry.

V3

P/k spolupracuje pri hygienických úkonoch.

V4

P/k má zabezpečenú pomoc v samoobslužných aktivitách.

V5

V dokumentácii p/k je urobený záznam o výkone, údaje o stupni sebestačnosti p/k a iné dôležité
informácie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Celkový kúpeľ

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:







ŠTRUKTÚRA

Kód

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav p/k a mieru jeho
sebestačnosti?

Otázka pre sestru

1b

0b

P2

Vysvetlila sestra p/k význam celkového kúpeľa?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P3

Oboznámila sestra p/k s postupom?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

PROCES

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

P4

Kontrolné kritériá

Po Podporovala sestra p/k v jeho samoobslužných
aktivitách?
Za Zabezpečila sestra p/k dostatočne teplú vodu a
primeranú teplotu miestnosti?

P5
Za Zabezpečila sestra p/k súkromie počas výkonu?

Otázka pre p/k

Kontrola prostredia

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P6

D Dodržiava sestra predpísanú hygienu rúk?

P7-14

PROCES

P15-16
P17
P 18- 19

P20
P21

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PAS/31

Dohliadala sestra, aby mal p/k urobenú hygienickú
starostlivosť v plnom rozsahu?
Dodržala sestra stanovené poradie pri umývaní
jednotlivých častí tela a podkladala uterák a
podložku?
Venovala sestra pozornosť kožným záhybom?
Upravila sestra vlasy, nechty p/k a vymenila mu
posteľnú bielizeň?
Zaznamenala sestra potrebné údaje do
dokumentácie?
Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?
Kontrolné kritériá
Má p/k zabezpečené intímne a bezpečné
prostredie počas celého výkonu?
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1b

0b

6b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V2

Má p/k poskytnutú hygienickú starostlivosť
bezpečne pod dohľadom sestry?

Kontrola sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Spolupracuje p/k pri hygienických úkonoch?

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V4
V5

Má p/k zabezpečenú pomoc v samoobslužných
aktivitách?
Sú údaje v dokumentácii p/k správne
zaznamenané?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 - 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť plynulý proces prijatia pacienta do zdravotníckeho
zariadenia:

z hľadiska administratívneho

z hľadiska aktuálneho stavu p/k

Skupina starostlivosti:

P/k prijatí na hospitalizáciu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra

Š2

Prostredie:

Lôžkové oddelenie a príjmová ambulancia

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :





pomôcky na meranie fyziologických funkcií;
pomôcky na meranie hmotnosti a výšky;
ostatné pomôcky podľa stavu p/k.

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa predstaví p/k po príchode na oddelenie a vysvetlí mu priebeh prijatia.

P2

Sestra si overí, či p/k porozumel podaným informáciám.

P3

Sestra dbá na:
•
redukciu stresu p/k;
•
komunikáciu s príbuznými a blízkymi osobami p/k.

P4

Sestra zabezpečí u p/k vykonanie sanitárneho filtra, ak sa neurobil na oddelení centrálneho príjmu.

P5

Sestra zabezpečí spísanie a uloženie osobných vecí a cenností p/k.

P6

Sestra informuje p/k o priestoroch, ktoré môže počas hospitalizácie využívať, uvedie p/k na izbu a predstaví ho ostatným p/k.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P7

Sestra uloží p/k na posteľ, upraví výšku primerane stavu pacienta na uľahčenie pohybu, bezpečnosti,
limitovania rizika pádu a zabezpečí pomôcky doplňujúce posteľ.

P8

Sestra oboznámi p/k so systémom signalizácie, s domácim poriadkom, právami pacienta,
návštevnými hodinami.

P9

Sestra informuje p/k o:
•
pohybovom režime;
•
spôsobe stravovania;
•
diéte;
•
podávaní liekov;
•
príprave na vyšetrenia;
•
odbere biologického materiálu;
•
čase vizít.

P10

Sestra zaznamená príjem p/k do stavu pacientov a do predpisu stravy v papierovej a elektronickej
forme (podľa zvyklosti zariadenia).

P11

Sestra zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie údaje o prijatí, alergii, potvrdené podpisom p/k.

P12

Sestra odoberie sesterskú anamnézu, vykonaná fyzikálne vyšetrenia, monitoruje fyziologické
funkcie a stanoví sesterské diagnózy – zdravotný záznam vstupného posúdenia zdravotného stavu p/k
podľa lekárskej špecializačnej odbornosti – záznam vykoná do 24 hodín od prijatia p/k na oddelenie.

P13

Sestra odoberie biologický materiál a zabezpečí ďalšie vyšetrenia podľa ordinácie lekára.

P14

Sestra pri neplánovanom urgentnom prijímaní p/k postupuje tak, že zabezpečí základnú ošetrovateľskú
starostlivosť na udržanie vitálnych funkcií a potom pristupuje k systematickému dokumentovaniu
činností spojených s príjmom.

P15

Sestra v prípade potreby odoberie doplňujúcu anamnézu od príbuzných p/k.

P16

Sestra kontinuálne pozoruje p/k pri všetkých ošetrovateľských výkonoch a zaznamenáva do zdravotnej
dokumentácie potrebné údaje.

P17

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná priezvisko ošetrujúcej sestry.

V2

P/k nepociťuje psychické napätie v súvislosti s príjmom.

V3

P/k je uložený do čistej a suchej postele vybavenej pomôckami na zaistenie bezpečnosti.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V4

P/k má dostatok informácií súvisiacich s príjmom a priebehom hospitalizácie.

V5

P/k má vypísanú potrebnú dokumentáciu, zmerané a zaznamenané fyziologické funkcie,
hmotnosť a výšku.
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UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem pacienta na lôžkové oddelenie







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód
P1

PROCES

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Predstavila sa sestra p/k po príchode na
oddelenie?

P2

Overila si sestra, či p/k porozumel podaným
informáciám týkajúcich sa priebehu prijatia?

P3

Dodržiavala sestra zásady správnej komunikácie s
p/k a príbuznými?

P4

Zabezpečila sestra vykonanie sanitárneho filtra,
ak bolo potrebné?

P5

Zabezpečila sestra spísanie a uloženie osobných a
cenných vecí p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P6

Predstavila sestra p/k ostatným pacientom na
izbe?

Otázka pre p/k

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Uložila sestra p/k na posteľ do vhodnej polohy?
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1b

0b

Zabezpečila sestra p/k pomôcky doplňujúce
posteľ, ak to bolo potrebné?

1b

0b

Oboznámila sestra p/k s poriadkom oddelenia,
právami pacientov, návštevnými hodinami?

1b

0b

Otázka pre sestru

P8

PROCES

Otázka pre p/k
P9

Informovala sestra p/k o pohybovom režime,
spôsobe stravovania, diéte, čase vizít?

1b

0b

P10

Zaznamenala sestra príjem p/k do potrebnej
dokumentácie?

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P11

Zaznamenala sestra do dokumentácie údaje o
alergii?

P12

Vykonala sestra záznamy v zdravotnom zázname
podľa príslušnej odbornosti
do 24 hodín po
prijatí p/k na oddelenie?

P13

Odobrala sestra biologický materiál podľa
ordinácií lekára?

P14

Postupovala sestra pri urgentnom príjme podľa
predpisu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P15

Pozná sestra zdroje, z ktorých môže získavať
informácie pri zbere dát anamnézy?

Otázka pre sestru

1b

0b

P16

Zaznamenávala sestra do dokumentácie všetky
realizované výkony?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P17

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód
VÝSLEDOK

Kontrola
dokumentácie

V1
V2
V3

Kontrolné kritériá
Pozná p/k priezvisko ošetrujúcej sestry?

Otázka pre p/k
Redukovala sestra u p/k stres v súvislosti s
hospitalizáciou?
Bol p/k uložený do čistej a suchej postele
vybavenej pomôckami na zaistenie bezpečnosti?

Kontrola prostredia

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

V4
V5
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Má p/k dostatok informácií súvisiacich s príjmom
a priebehom hospitalizácie
Má p/k vypísanú potrebnú dokumentáciu,
zmerané a zaznamenané fyziologické funkcie,
vrátane hmotnosti a výšky?
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Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 - 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Hygiena dutiny ústnej
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•
•
•
•

Skupina starostlivosti:

P/k s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

udržiavať hygienu dutiny ústnej počas celej hospitalizácie;
odstrániť hlieny, povlaky, nečistoty a zápach z úst;
zamedziť krvácaniu z dutiny ústnej;
predchádzať infekcii v dutine ústnej;
predchádzať poškodeniu tvrdých zubných tkanív.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra špecialistka v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izba pacienta, lôžko pacienta, vyšetrovňa, kúpeľňa

Š3

Pomôcky:

















zubná kefka – 1ks;
zubná pasta – 1ks;
dentálna niť – 1ks;
pohár – 1ks;
emitná miska – 1ks;
vatové štetôčky – 4-10 ks;
jednorazové rukavice – 1 pár;
roztok na vytieranie úst podľa aktuálnosti – 1 ks (stopangin, prontoral,
bóraxglycerín, ústna voda, atď.);
gázové tampóny – 8 ks;
10 ml striekačka – 1 ks;
peán – 1 ks;
ústne lopatky – 2 ks;
jednorazová podložka – 1 ks;
uterák - 1 ks;
jednorazové rukavice – 1 pár (v príp. potreby);



pomôcky na odsávanie (podľa potreby).

Množstvo a ďalšie pomôcky sa upraví podľa celkového stavu p/k a aktuálnej
situácie
Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vyšetrí a posúdi stav ústnej dutiny u p/k.

P2

Sestra oboznámi p/k s postupom výkonu a požadovanou mierou spolupráce, pričom zohľadní jeho
zdravotný stav, manuálne zručnosti a vedomosti o dentálnej hygiene. Zvolí polohu p/k podľa jeho
zdravotného stavu. Podľa schopnosti samoopatery sa podieľa na udržiavaní hygieny dutiny ústnej.
Počas výkonu zaistí bezpečnosť p/k.

P3

Sestra pripraví p/k potrebné pomôcky na hygienu dutiny ústnej na dosah ruky.

P4

Sestra poučí p/k o správnej technike čistenia zubov a kontroluje účinnosť čistenia.

P5

Sestra kompenzuje p/k tie pohyby, ktoré nemôže spraviť sám.
Pacient/klient s prirodzeným chrupom

P6

Sestra p/k čistí vonkajšie a vnútorné povrchy zubov priložením vlákien zubnej kefky pod 45° uhlom na
okraj ďasna a malými krúživými pohybmi, pri ktorých zostávajú konce čistiacich vlákien na jednom
mieste (vibračnými pohybmi), čistí každý zub asi 10 sekúnd. V prípade potreby na dočistenie
medzizubných priestorov použije dentálnu niť.

P7

Sestra vypláchne p/k ústa tak, že asi 10 ml vody jemne vstrekne do každej strany úst.

P8

Sestra skontroluje, či všetka voda vytiekla do emitnej misky, ak nie, odsaje zvyšnú tekutinu odsávačkou.

P9

Sestra opakuje vyplachovanie ústnej dutiny podľa potreby.

P10

Sestra zaznamená výkon a prípadné zistené problémy (krvácanie z ďasien, opuch, zápal ďasien, afty,
ulceráciu, zubné kazy, suchosť slizníc, začervenanie a pod.) do dokumentácie p/k.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
Pacient/klient v bezvedomí

P12

Sestra zabezpečí polohu na boku so zníženým záhlavím postele.

P13

Sestra podloží gumovku a jednorazovú podložku pod tvár p/k.

P14

Sestra priloží emitnú misku k brade p/k a pomocou peánu zachytí tampón navlhčený liečivým
roztokom; následne čistí dutinu ústnu od koreňa jazyka smerom k jeho špičke a po stranách. Ďalšími
tampónmi prechádza na podnebie, zubné plochy a čistí aj bukálnu a vestibulárnu sliznicu. Priebežne si
vymieňa použité tampóny za čisté. Sestra pracuje v ochranných rukaviciach.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Pacient s umelým chrupom
P15

Sestra uchopí hornú protézu do gázy a vyberie ju pohybom mierne hore a dole.

P16

Sestra vyberie dolnú protézu miernym otočením a vytiahnutím medzi perami na jednej a potom na
druhej strane.

P17

Sestra očistí protézu zubnou kefkou, pastou a vlažnou vodou. Po opláchnutí skontroluje protézu, či nie
je poškodená a vsadí ju pacientovi do úst. (U p/k v bezvedomí uchováva očistenú protézu v nádobe
naplnenej vodou).

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o význame hygieny dutiny ústnej.

V2

P/k má zabezpečenú pomoc pri hygiene dutiny ústnej.

V3

P/k má pravidelnou hygienou a ošetrovaním zabezpečenú prevenciu výskytu patologických prejavov v
dutine ústnej.

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané údaje o hygiene, ošetrovaní a stave dutiny ústnej.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Hygiena dutiny ústnej

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2

PROCES







P3

Kontrolné kritériá
Vie sestra vyšetriť a posúdiť stav dutiny ústnej?

Vysvetlila sestra p/k postup výkonu?

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pripravila sestra p/k pomôcky na dosah ruky?

P4

Poučila sestra p/k o správnej technike čistenia
zubov?

P5

Zabezpečila sestra p/k pomoc pri čistení zubov v
prípade potreby?

P6-9

Metóda hodnotenia

Dodržala sestra správny postup pri zabezpečení
hygieny dutiny ústnej?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES
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Zdokumentovala sestra aktuálny stav dutiny
ústnej?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Zabezpečila sestra u p/k v bezvedomí správnu
polohu pre vykonanie hygieny dutiny ústnej?
P12-14

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Ovláda sestra bezpečnú manipuláciu so zubnou
protézou?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

3b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Kontrolné kritériá
Má p/k dostatok informácií o význame hygieny
dutiny ústnej?

1b

0b

V2

Má p/k zabezpečenú pomoc pri hygiene dutiny
ústnej?

1b

0b

V3

Má p/k zabezpečenú prevenciu výskytu
patologických prejavov v dutine ústnej?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15-17

Kód

V4

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané potrebné
údaje o hygiene, ošetrovaní a stave dutiny
ústnej?

Otázka pre p/k

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 20 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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P10

Ošetrila sestra dutinu ústnu u p/k v bezvedomí
správnym spôsobom?

VÝSLEDOK

Revízia č.:
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Procesuálny štandard výkonu
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diagnostický: odobrať vzorku likvoru;
terapeutický: aplikovať ordinované lieky prostredníctvom
lumbálnej punkcie;
dodržať správny ošetrovateľský postup pri lumbálnej punkcii.

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou lumbálnej punkcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – vyšetrovňa na lôžkovom oddelení, izby pacientov

Š3

Pomôcky:

Š4

Dokumentácia:

St Sterilný stolík:
 jednorazová spinálna ihla s mandrénom – 2 ks (dĺžka: 5 cm u detí a 12,5
cm u dospelých);
 sterilné tampóny – 5 ks;
 sterilné umývacie kliešte (peán) – 1 ks;
 injekčná striekačka 10 ml – 1 ks;
 injekčná ihla – 2 ks (1 ks na natiahnutie anestetika a 1 ks na lokálne znecitlivenie kože a podkožia);
 sterilný štvorec – 1 ks;
 sterilné rukavice – 1 pár (veľkosť závisí od veľkosti rúk lekára, ktorý výkon
realizuje);
Nesterilná časť:
 dezinfekčný roztok na kožu (príprava operačného poľa) – 30-50 ml;
 emitná miska – 1 ks;
 lokálne anestetikum – 1 amp;
 sterilné skúmavky – 2-3 ks (podľa počtu ordinovaných vyšetrení);
 žiadanky na potrebné vyšetrenia (biochemické, mikrobiologické,
sérologické a cytologické);
 štítky na označenie vzoriek – množstvo podľa počtu odobratých vzoriek;
 leukoplast alebo sterilné lepiaca náplasť 5cm x 7cm – 1 ks;
 ostatné pomôcky podľa ďalších požiadaviek lekára.
Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom
Sestra posúdi celkový stav p/k (stupeň vedomia, neurologický stav, psychický stav a vitálne funkcie).

P2

Sestra si overí u p/k prítomnosť alergie na lieky, najmä na lokálne anestetiká a antiseptiká.

P3

Sestra overí ordinácie lekára (u nepokojných p/k sú ordinované sedatíva).

P4

Sestra poskytne p/k informácie o plánovanom výkone z ošetrovateľského hľadiska:
•
vysvetlí p/k postup;
•
upozorní p/k na nepríjemné pocity počas výkonu;
•
poučí p/k o možných komplikáciách po výkone;
•
upozorní p/k, že sa počas výkonu nesmie hýbať, musí dodržiavať určenú polohu a pokyny lekára
i ošetrujúceho personálu.

P5

Sestra zabezpečí, aby bol p/k pred punkciou vyprázdnený.

P6

Sestra pripraví pomôcky na výkon.

P7

Sestra pripraví dokumentáciu na zaznamenávanie priebehu a výsledku lumbálnej punkcie.

P8

Počas výkonu
(výhodné je, ak sú prítomné dve sestry – jedna asistuje lekárovi a druhá pridržiava p/k v správnej
polohe)
Sestra uloží p/k do požadovanej polohy podľa jeho aktuálneho zdravotného stavu:
•
v sede: p/k sedí obkročmo na stoličke smerom k operadlu a maximálne ohne chrbát
(tzv. mačací chrbát, pri ktorom sa zväčší priestor medzi stavcami);
•
v ľahu: p/k leží na boku, najlepšie na tvrdej podložke s maximálne ohnutým chrbtom,
s ohnutými dolnými končatinami v bedrových a kolenných kĺboch (asistujúca sestra alebo
sanitár ho v tejto polohe fixuje držaním za hlavu a pod kolenami).

P9

Sestra udržiava s p/k verbálny a neverbálny kontakt počas celého výkonu.

P10

Sestra pomôže lekárovi navliecť sterilné rukavice.

P11

P13

Sestra podá lekárovi pomôcky na dezinfekciu miesta vpichu (tampóny a umývacie kliešte/peán). Po
dezinfekcii kože lekár vykoná lokálnu anestéziu.
Sestra podá lekárovi za aseptických podmienok spinálnu ihlu, lekár ju zavedie medzi tŕne driekových
stavcov do chrbticového kanála (vpich robí medzi 2. a 3. alebo 3. a 4. lumbálnym stavcom,
u novorodencov a malých detí zvyčajne nižšie), vytiahne mandrén.
Sestra podloží pod kónus ihly sterilnú skúmavku, do ktorej nechá nakvapkať likvor.

P14

Sestra udržiava požadovanú polohu p/k počas celého výkonu.

P12

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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P15

Sestra označí vzorky odobratého likvoru v sterilných skúmavkách podľa poradia odberu.

P16

Sestra podá lekárovi sterilný štvorec/tampón na ošetrenie miesta vpichu.

P17

Sestra sterilný tampón fixuje náplasťou.

P18

3z4

Po výkone
Sestra po výkone uloží p/k do vodorovnej polohy bez vankúša a poučí ho, že v tejto polohe musí zostať
4-6 hodín (dovtedy sa odobratý mok nahradí); ak nie je ordinované inak, nesmie dvíhať hlavu ani
vstávať; pri nerešpektovaní pokynov (u nepokojných p/k) sa môžu objaviť symptómy – závrat, bolesť
hlavy, nauzea, vracanie, stuhnutie šijového svalstva. Na nočný stolík pripraví emitnú misku a buničitú
vatu (pre prípad, že by p/k pociťoval nevoľnosť alebo vracal).

P19

Sestra v ordinovaných časových intervaloch monitoruje a zaznamenáva vitálne funkcie.

P20

Sestra poučí p/k o:
•
potrebe verbalizovať príznaky a pocity súvisiace so zmenami zdravotného stavu;
•
potrebe zvýšeného príjmu tekutín.

P21

Sestra monitoruje celkový zdravotný stav p/k, výskyt postpunkčných ťažkostí (napr. bolesť hlavy)
a podľa ordinácie lekára podáva analgetiká.

P22

Sestra zabezpečí okamžité odoslanie vzorky do príslušného laboratória.

P23

Sestra venuje zvýšenú pozornosť najmä:
•
nežiaducim účinkom (necitlivosť, pichanie a bolesť vyžarujúca do dolných končatín, ktoré môžu
byť spôsobené dráždením nervových koreňov);
•
miestu punkcie : či nevyteká likvor alebo krv;
•
uspokojovaniu bio-psycho-sociálnych potrieb p/k na lôžku;
•
dostatočnému príjmu tekutín;
•
dostatočnému príjmu hodnotnej stravy;
•
vyprázdňovaniu a bilancii tekutín;
•
starostlivosti o hygienu.

P24

Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie p/k.

P25

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

P26

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o dôvode lumbálnej punkcie, o postupe, potrebe spolupráce a možných
sprievodných príznakoch.

V2

P/k spolupracuje s ošetrujúcim personálom.

V3

P/k dodržiava po výkone pokoj na lôžku predpísaný čas.

V4

P/k má zabezpečenú pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb.

V5

P/k má stabilizované vitálne funkcie.

V6

P/k má zabezpečené monitorovanie zdravotného stavu po punkcii.

V7

V dokumentácii p/k je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje.

V8

Odobratá vzorka likvoru je odoslaná na vyšetrenie.

V9

P/k je informovaný o výsledkoch vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri lumbálnej
punkcii.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Posúdila sestra celkový stav p/k (stupeň vedomia,
neurologický stav, psychický stav a vitálne
funkcie) pred výkonom?

P2

Overila si sestra u p/k prítomnosť alergie na lieky,
najmä na lokálne anestetiká a antiseptiká?

P3

Overila si sestra ordinácie lekára pred samotným
výkonom?

P4

Informovala sestra p/k o plánovanom výkone a
poučila ho potrebe dodržiavania predpísaného
režimu z ošetrovateľského hľadiska po vykonaní
vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

P5

Zabezpečila sestra, aby bol p/k pred punkciou
vyprázdnený?

Otázka pre p/k

1b

0b

P6

Pripravila sestra pomôcky na výkon na dosah?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7

Pripravila sestra dokumentáciu p/k na
zaznamenávanie priebehu a výsledku lumbálnej
punkcie?

1
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1b

0b

P8

Uložila sestra p/k do požadovanej polohy podľa
jeho aktuálneho zdravotného stavu?

1b

0b

P9

Udržiavala sestra s p/k verbálny a neverbálny
kontakt počas celého výkonu?

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Rozhovor
so sestrou

1b

0b

P10

P11-14

P15
PROCES

A OSE SZ/PAS/34

Revízia č.:

Pomohla sestra lekárovi navliecť sterilné rukavice
predpísaným spôsobom pri dodržaní sterility?
Postupuje sestra správne pri spolupráci s
lekárom pri dezinfekcii miesta vpichu a realizácii
výkonu?
Označila sestra vzorky odobratého likvoru
správne?

P16-17

Postupovala sestra správne pri ukončení výkonu a
ošetrení miesta vpichu?

P18

Uložila sestra p/k do predpísanej polohy
a zopakovala mu dôležitosť dodržiavania pokynov
– kľud na lôžku aspoň 4-6 hodín po výkone?

P19

Monitorovala sestra vitálne funkcie
v potrebných časových intervaloch?

P20

P21

P22

P23

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Poučila sestra p/k o potrebe verbalizovať príznaky
a pocity súvisiace so zmenami zdravotného stavu
a o potrebe zvýšeného príjmu tekutín?
Monitorovala sestra celkový zdravotný stav p/k,
výskyt postpunkčných ťažkostí (napr. bolesť
hlavy) a podľa ordinácie lekára podávala
analgetiká?
Zabezpečila sestra okamžité odoslanie vzorky do
príslušného laboratória?
Pozná sestra následnú ošetrovateľskú
starostlivosť o p/k po lumbálnej punkcii?

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P24

Zaznamenala sestra výkon a s ním súvisiace údaje
do dokumentácie p/k?

P25

1
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1b

0b

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P26

Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Je p/k je informovaný o dôvode lumbálnej
punkcie, o postupe, potrebe spolupráce a
možných sprievodných príznakoch?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Spolupracoval p/k s ošetrujúcim personálom?

Otázka pre sestru

1b

0b

Dodržiaval p/k po výkone pokoj na lôžku
predpísaný čas?
Mal p/k zabezpečenú pomoc pri uspokojovaní
bio-psycho-sociálnych potrieb?

1b

0b

Otázka pre p/k
1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

V2
V3
V4
V5
V6

Mal p/k stabilizované vitálne funkcie?
Mal p/k zabezpečené monitorovanie zdravotného
stavu po punkcii?

V7

Je v dokumentácii p/k zaznamenaný výkon
a všetky potrebné údaje?

V8

Bola odobratá vzorka likvoru odoslaná
na vyšetrenie?

V9

Bol p/k je informovaný o výsledkoch vyšetrenia?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 41 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 40 - 33 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 32 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

3z3

Kontrola
dokumentácie

V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/34

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Spolupráca sestry pri rektoskopii

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

správnou prípravou P/K docieliť priebeh výkonu bez komplikácii
minimalizovať negatívne pocity P/K

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou rektoskopie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

Rektoskop s príslušenstvom,
jednorazová podložka /1ks/,
gumené rukavice /2 páry/,
emitná miska /1ks/,
buničita vata 10-20 ks,
Mesocain gel,
perforované jednorazové rúško/jednorazová podložka podľa zvyklosti pracoviska
/1ks/,
žiadanka na vyšetrenie,
odberové skúmavky

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia P/K

KRITÉRIÁ PROCESU
Pred výkonom
P1 Sestra v spolupráci s lekárom oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh daného výkonu.
P2 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na rektoskopiu.
P3 Sestra si overí, či P/K dodržal pokyny súvisiace s prípravou na vyšetrenie podľa ordinácie lekára.
Počas výkonu
P4 Sestra uloží P/K do vhodnej polohy a priloží perforované rúško na vyšetrovanú oblasť.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri rektoskopii

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P5 Sestra si navlečie jednorazové rukavice .
P6 Sestra natrie koniec rectoskopu Mesoacin gelom a podá lekárovi, ktorý ho zavedie do recta.
P7 Sestra spolupracuje s lekárom počas celého vyšetrenia, v prípade potreby aj pri odoberaní vzorky.
P8 Sestra fixuje počas výkonu polohu P/K.
P9 Sestra počas výkonu udržiava s P/K slovný a zrakový kontakt.
Po výkone
P10 Sestra poučí P/K o možných komplikáciách po výkone a aby v prípade potreby informoval sestru alebo
lekára.
P11 Sestra zabezpečí odoslanie vzorky na vyšetrenie spolu so žiadankami, ak bola odobraná.
P12 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, dezinfikuje ich a pripraví na sterilizáciu, doplní chýbajúce
pomôcky.
P13 Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je pripravený na vyšetrenie predpísaným spôsobom.
V2 P/K je informovaný o výkone ,pozná jeho význam a priebeh.
V3 P/K je poučený o možných komplikáciách v súvislosti s vyšetrením.
V4 V dokumentácií P/K je urobený záznam o výkone.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri rektoskopii







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-3
Sú k dispozícii potrebné pomôcky na realizáciu
výkonu?

Š4

Kód
P1

P2
PROCES

Revízia č.:

P3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra v spolupráci s lekárom P/K
s výkonom, vysvetlila mu význam a priebeh
daného výkonu?
Pripravila si sestra potrebné pomôcky na
rektoskopiu?
Overila si sestra, či P/K dodržal pokyny súvisiace s
prípravou na vyšetrenie podľa ordinácie lekára?

Kontrola pomôcok
Otázka pre P/K

Počas výkonu
Uložila sestra P/K do správnej polohy?
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P4
Priložila sestra perforované rúško na vyšetrovanú
oblasť?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P5
P6-7
P8

PROCES

P9

P10

P11
P12
P13
Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V3

A OSE SZ/PAS/35

Navliekala si sestra jednorazové rukavice pred
výkonom ?

Revízia č.:
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Postupovala sestra podľa kritérií uvedených
v P6-7 ?
Fixovala sestra polohu P/K počas vyšetrenie ?
Udržiavala sestra počas výkonu s P/K slovný
a zrakový kontakt?
Po výkone
Informovala sestra P/K o možných komplikáciách,
aby pri ich výskyte informoval sestru alebo
lekára?
Zabezpečila sestra transport odobratej vzorky do
príslušného laboratória, ak bola počas vyšetrenia
odobraná?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kontrolné kritériá
Bol P/K pripravený na vyšetrenie predpísaným
spôsobom?
Bol P/K informovaný o výkone, pozná jeho
význam a priebeh?
Bol P/K informovaný o možných komplikáciách po
výkone?
Mal P/K zaznamenaný výkon do dokumentácie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Sp

- správnou ošetrovateľskou starostlivosťou zabrániť vzniku
flebotrombózy


Skupina starostlivosti:

P/k so zavedenou periférnou cievkou/kanylou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Vyšetrovňa, izba p/k

Š3

Pomôcky :











Š4

Dokumentácia :

sterilné tampóny – 3-5 ks;
sterilné umývacie kliešte/peán – 1 ks;
dezinfekčný roztok na kožu – 20-50 ml;
emitná miska – 1 ks;
jednorazová podložka – 1 ks;
podľa zvyklosti pracoviska – striekačka s heparínovým roztokom
(0,1 ml Heparínu v 10 ml FR) alebo iba čistý fyziologický roztok;
náplasť na periférne cievky – 1 ks;
jednorazové rukavice – 1 pár;
ďalšie pomôcky podľa stavu p/k, príp podľa ordinácii lekára.

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí p/k dôležitosť ošetrovania zavedenej periférnej cievky, informuje ho o možných
komplikáciách a ich sprievodných príznakoch.

P2

Sestra pomôže p/k zaujať pohodlnú polohu v sede na stoličke s podloženou končatinou alebo v leže na
posteli, podloží miesto ošetrenia jednorazovou podložkou a šetrne odstráni náplasť z periférnej cievky.
Výmena sterilného krytia:
•
transparentné krytie – jedenkrát za 3-4 dní (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní);
•
netkané textílie – jedenkrát za 24-48 hodín (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní);
•
mulové štvorce – jedenkrát za 24 hodín (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní).

P3

Sestra očistí a dezinfikuje miesto vpichu periférnej kanyly. Pri ošetrovaní dodržiava zásady asepsy.
Pohľadom skontroluje miesto vpichu periférnej cievky, vzhľad okolia vpichu.

P4

Sestra skontroluje funkčnosť periférnej cievky prepláchnutím cievky pripraveným roztokom heparínu,
fyziologického roztoku a pod. (podľa zvyklosti zdravotníckeho zariadenia).

P5

Sestra si overí, či p/k pociťuje počas preplachovania pálenie.

P6

Sestra pohľadom kontroluje prípadné prejavy paravenózneho presakovania.

P7

Sestra ošetrí miesto vpichu a dôkladne fixuje náplasťou na periférne cievky. Na náplasti zaznamená
dátum zavedenia intravenóznej/periférnej cievky/kanyly ako aj dátum výmeny krytia. Ak má možnosť
výberu, uprednostňuje transparentné krytie, ktoré umožňuje inšpekciu okolia vstupu bez snímania
sterilného krytia.

P8

Sestra zaznamená ošetrenie periférnej cievky a všetky zistené skutočnosti do dokumentácie p/k.
Prejavy flebitídy klasifikuje podľa Maddonovej škály, príp. inej škály prejavov zápalových zmien
používanej v zdravotníckom zariadení. Výmenu sterilného krytia vykonáva podľa druhu použitého
krytia (uvádzané v bode P2).

P9

Sestra zhodnotí okolie vstupu periférnej cievky aspoň raz počas zmeny, najmenej jedenkrát
za 12 hodín.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je informovaný o nutnosti ošetrovania periférnej cievky.

V2

P/k v okolí periférnej cievky nemá známky zápalu.

V3

P/k nemá známky paravenózneho presakovania.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
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V4

P/k je oboznámený s možnými komplikáciami.

V5

V dokumentácii p/k je zaznamenané každé ošetrenie periférnej cievky a všetky súvisiace údaje.
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Tabuľka č. 1 Maddonova škála prejavov flebitídy
Stupeň

Lokálne prejavy

0.

Bez bolesti, bez prejavov v okolí

1. stupeň

Bolesť, bez prejavov v okolí

2. stupeň

Bolesť a začervenanie v okolí

3. stupeň

Bolesť, začervenanie, opuch alebo bolestivý pás v priebehu žily

4. stupeň

Hnis, opuch, začervenanie a bolestivý pás v priebehu žily

Spracovala: Mgr. Mária Kurilcová, 30.10.2013

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o periférne cievky







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne priestorové
podmienky pre realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
a pomôcok
Š3

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

Kód

P1

PROCES

Revízia č.:

P2

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k dôležitosť ošetrovania
zavedenej periférnej cievky, informovala ho o
možných komplikáciách a ich sprievodných
príznakoch?

Pomohla sestra p/k zaujať pohodlnú polohu?
Očistila sestra miesto vstupu periférnej cievky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P3
Skontrolovala sestra miesto vstupu periférnej
cievky?
Otázka pre sestru
P4

Skontrolovala sestra priechodnosť periférnej
cievky prepláchnutím predpísaným roztokom?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P5

PROCES

P6

P7

P8
P9
Kód
V1

VÝSLEDOK

V2
V3
V4
V5

A OSE SZ/PAS/36

Overila sestra u p/k subjektívne pocity počas
vykonávania preplachu periférnej cievky?
Skontrolovala sestra pohľadom prípadné prejavy
paravenózneho presakovania pri realizácii
preplachu?
Ošetrila sestra miesto vpichu a fixovala ho
dôkladne náplasťou na periférne cievky?
Označila sestra náplsť dátumom zavedenia
periférnej cievky a dátum výmeny krytia?
Zvolila si sestra pri možnosti výberu
transparentné krytie?
Zaznamenala sestra ošetrenie periférnej cievky a
všetky zistené skutočnosti do dokumentácie p/k?
Zhodnotila sestra aspoň jedenkrát za 12 hodín
okolie vstupu periférnej cievky?
Kontrolné kritériá
Je p/k informovaný o nutnosti ošetrovania
periférnej cievky?
Má p/k okolie periférnej cievky bez známok
zápalu?
Má p/k okolie periférnej cievky bez známok
paravenózneho presakovania?
Je p/k oboznámený s možnými komplikáciami?
Je v dokumentácii p/k zaznamenané každé
ošetrenie periférnej cievky a všetky súvisiace
údaje, vrátane klasifikácie prejavov flebitídy
zadefinovaným spôsobom?
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Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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zaistiť ošetrenie CVK bezpečným spôsobom za sterilných
podmienok;
zabrániť vzniku infekčných a iných komplikácií.

Skupina starostlivosti:

P/k so zavedeným centrálnym venóznym katétrom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k

Š3

Pomôcky:















jednorazové rukavice – 1 pár;
mulové tampóny – asi 5 ks;
alkoholový dezinfekčný roztok na kožu – 20-30 ml;
sterilné krytie – 1-2 ks;
injekčná striekačka 10 ml – 1 ks;
injekčná striekačka 2 ml – 1 ks;
Celaskon inj. – 1 amp;
Heparín inj. – 1 amp;
F 1/1 infúzny roztok – asi 20 ml;
antibiotická masť – 1 ks (ak je potrebná);
leukoplast – 1 ks (ak je potrebný);
emitná miska – 1 ks;
sterilné uzávery – 3 ks;

Ostatné pomôcky a prístroje podľa stavu p/k.
Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí p/k spôsob ošetrovania CVK a informuje o ho o možných komplikáciách.

P2

Sestra si pripraví potrebné pomôcky, umyje a vydezinfikuje si ruky.

P3

Sestra uloží p/k do vodorovnej polohy.

P4

Sestra si navlečie jednorazové rukavice a odstráni krytie na mieste vpichu centrálneho venózneho
katétra.

P5

Sestra 3x vydezinfikuje miesto vpichu CVK smerom od stredu do strán, na vyčistenie kože použije
alkoholový dezinfekčný roztok na kožu.

P6

Sestra nanesie na miesto vpichu malé množstvo antibiotickej masti (ak to naordinuje lekár).

P7

Sestra miesto vpichu prekryje sterilným štvorcom, príp. podľa zvyku pracoviska sterilným krytím na
rany.
Výmena sterilného krytia:
•
transparentné krytie – jedenkrát za 3-4 dní (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní);
•
netkané textílie – jedenkrát za 24-48 hodín (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní);
•
mulové štvorce – jedenkrát za 24 hodín (alebo pokiaľ sa znečistí, navlhne, uvoľní).

P8

Manipulácia s centrálnym venóznym katétrom
Sestra denne overuje priechodnosť jednotlivých lúmenov CVK.

P9

Sestra pri napájaní infúznych súprav používa pomôcky s uzáverom, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo
náhleho rozpojenia a netesnosti systému.

P10

Sestra pri výmene alebo rozpájaní infúznych súprav musí uložiť p/k do vodorovnej polohy a uzavrieť
konce CVK tak, aby sa zabránilo vzniku vzduchovej embólie.

P11

Sestra pred odpojením infúznej súpravy alebo aplikácii liekov vždy vydezinfikuje vstup dezinfekčným
roztokom.

P12

Sestra po aplikácii intravenózneho lieku alebo krvných derivátov podá do CVK F 1/1 10 ml na
prepláchnutie lúmenu CVK.

P13

Sestra po manipulácii s CVK prekryje spojky podľa zvyklosti pracoviska sterilnými rúškami/longetami.

P14

Sestra do neobsadených lúmenov aplikuje Heparínovú zátku – 500 j./1 ml F 1/1 alebo 1 000 j./2 ml F
1/1 (0,1 ml do 1 ml F 1/1 alebo 0,2 ml Heparínu do 2,0 ml F 1/1) a uzavrie ich sterilným uzáverom,
príp. použije iný roztok podľa zvyklosti pracoviska. Katéter označí množstvom a druhom roztoku, ktorý
je v jednotlivých lúmenoch CVK.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P15

Sestra denne realizuje výmenu sterilných uzáverov a aplikáciu heparínovej zátky.

P16

Sestra u p/k pravidelne sleduje:
•
miesto vpichu, začervenanie, opuch, bolestivosť, zápal a iné zmeny na koži;
•
zmenu telesnej teploty;
•
hĺbku a dĺžku zavedenia CVK;
•
priechodnosť jednotlivých lúmenov CVK;
•
krvácavé prejavy;
•
výsledky hematologických vyšetrení;
•
alergické, pyretické, psychické a iné zmeny v celkovom stave p/k;
•
uvoľnenie fixácie stehov.

P17

Sestra zhodnotí okolie vstupu CVK aspoň raz počas zmeny, najmenej jedenkrát za 12 hodín.

P18

Sestra o všetkých zistených zmenách informuje ošetrujúceho lekára.

P19

Sestra zaznamená výkon a sním súvisiace údaje do dokumentácie p/k.

P20

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

3z3

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je dostatočne poučený o ošetrovaní CVK.

V2

P/k je dostatočne informovaný o výskyte včasných i neskorých komplikácií v súvislosti so zavedeným
CVK.

V3

P/k má ošetrovaný CVK za aseptických podmienok.

V4

P/k má zabezpečené monitorovanie zdravotného stavu a priechodnosť CVK.

V5

U p/k sa v súvislosti so zavedeným CVK nevyskytli komplikácie.

V6

V dokumentácii p/k je správne zaznamenané každé ošetrenie CVK a všetky potrebné údaje súvisiace
s výkonom a zhodnotením miesta vstupu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o centrálny venózny
katéter (CVK)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Informovala sestra p/k o možných komplikáciách?

1b

0b

P2

Umyla a vydezinfikovala si sestra ruky pred
realizáciou výkonu?

1b

0b

P3

Uložila sestra p/k pred výkonom do vodorovnej
polohy?

1b

0b

P4

Pracovala sestra pri výkone v ochranných
rukaviciach?

1b

0b

P5-7

Dodržala sestra predpísaný pracovný postup pri
výmene krytia v mieste zavedenia CVK?

3b

0b

P8

Overuje sestra denne priechodnosť jednotlivých
lúmenov CVK?

1b

0b

Š1-2

Kód

Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k spôsob ošetrovania CVK?

PROCES

P1

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

Používa sestra pri napájaní infúznych súprav
pomôcky s uzáverom?

P10

Dodržiava sestra pri podávaní liekov zásady
asepsy a dezinfikuje vstupy?

P11

Realizovala sestra po podaní liekov
krvných derivátov prepláchnutie lúmenu
1/1?

P12

Prikryla sestra spojky CVK podľa zvyklosti
pracoviska?

P13

Označila sestra lúmeny druhom a množstvom
aplikovaného roztoku?

P14

1

Platné od:
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Kontrola pomôcok

a
F

Realizuje sestra denne výmenu uzáverov
heparínovej zátky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

a
v

Otázka pre sestru

P15

Sleduje sestra pravidelne všetky zmeny
celkovom stave p/k v súvislosti
zavedeným CVK?

P16

Hodnotí sestra okolie vstupu CVK aspoň raz počas
zmeny?

P17

Informovala sestra lekára o všetkých zistených
zmenách?

Otázka pre lekára

P18

Zaznamenala sestra výkon a sním súvisiace údaje
do dokumentácie p/k?

Otázka pre sestru

1b

0b

P19

Zabezpečila sestra dekontamináciu
uloženie použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/37

Revízia č.:

so

a

Kontrolné kritériá

V1

Bol p/k dostatočne poučený o ošetrovaní CVK?

V2

Bol p/k dostatočne informovaný o výskyte
včasných i neskorých komplikácií v súvislosti
so zavedeným CVK?

V3

Mal p/k ošetrovaný CVK za aseptických
podmienok?

V4

Mal p/k zabezpečené monitorovanie zdravotného
stavu a priechodnosť CVK?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre p/k

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/37

V5

Bol p/k počas zavedenia CVK
komplikácií?

bez

V6

Je v dokumentácii p/k správne zaznamenané
každé ošetrenie CVK a všetky potrebné údaje
súvisiace s výkonom a zhodnotením miesta
vstupu?
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Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 - 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie centrálneho venózneho
tlaku (CVT)

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/38
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:

P/k so zavedeným centrálnym venóznym katétrom, u ktorých je
potrebné merať CVT

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

Získať informáciu o funkcii pravého srdca, krvnom obehu
a venóznom tlaku

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra, sestra s príslušnou špecializáciou

Š2 Prostredie:

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, OAIM ambulancia, kavalová
operačná sála alebo kavalová izba, zákroková miestnosť, izba p/k

Š3 Pomôcky:








Š4 Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

infúzny stojan – 1 ks;
infúzny set na meranie centrálneho venózneho tlaku – 1 ks;
pravítko na meranie CVT – 1 ks;
infúzny roztok F 1/1 – 1 ks;
dezinfekčný roztok – 5-10 ml;
vodeodolná fixa – 1 ks.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi p/k o výkone, vysvetlí priebeh a význam merania centrálneho venózneho tlaku.
P2 Sestra zabezpečí u p/k vodorovnú polohu.
P3 Sestra pripraví potrebné pomôcky k výkonu. Infúzny stojan, na ktorý pripevní set na meranie
centrálneho venózneho tlaku a infúzny roztok. Pomocou pravítka nastaví nulový bod stupnice do výšky
pravej predsiene srdca p/k. Pomocou trojcestného kohútika naplní vodorovnú stupnicu infúznym
roztokom, potom uzavrie prívod infúzneho roztoku.
P4 Sestra napojí set na meranie centrálneho venózneho tlaku na centrálny venózny katéter a ponechá
infúzny roztok volne vtekať z otvorenej linky do centrálneho venózneho systému p/k, kým sa na určitej
hladine nezastaví. Výsledok merania odčíta.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štan dard

Revízia č.:
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Meranie centrálneho venózneho
tlaku (CVT)
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P5 Sestra odpojí set na meranie centrálneho venózneho tlaku, dezinfikuje okolie a napojí infúzny roztok,
čím zabezpečí a udržuje priechodnosť centrálneho venózneho katétra.
P6 Sestra sleduje fyziologické funkcie p/k.
P7 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.
P8 Sestra zaznamená výsledok merania a údaje súvisiace s výkonom do dokumentácie p/k.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štan dard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je oboznámený s významom a postupom merania centrálneho venózneho tlaku.

V2

P/k má realizovaný výkon predpísaným spôsobom.

V3

P/k má zabezpečené monitorovanie fyziologických funkcií .

V4

V dokumentácii p/k je správne zaznamenaný výsledok merania a všetky potrebné údaje súvisiace
s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie centrálneho venózneho
tlaku (CVT).

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód
P1
P2

P3
PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom?

Otázka pre P/K

Pripravila si sestra potrebné pomôcky na meranie
CVT?
Zabezpečila sestra vhodnú polohu u P/K na
meranie CVT?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P4

Dodržala sestra asepticky postup pri meraní CVT?

1b

0b

P5

Overila sestra priechodnosť lúmenov CVK?

1b

0b

P6

Zabránila sestra vzniku vzduchovej embólie pri
rozpájaní infúznych súprav?

1b

0b

P7-8

Ovládala sestra postup pri meraní CVT podľa
kritérii P7-8 ?

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

PROCES

P9

Uložila sestra pacienta vhodnej polohy?

P10-11

Postupovala sestra pri výkone podľa kritérii P10-11
?

P12

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K
?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/38

V2

Kontrolné kritériá
Bol p/k informovaný o výkone, poznal postup a
dôvod výkonu?
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1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Bol výkon realizovaný predpísaným spôsobom?
Otázka pre sestru

V3

Mal p/k monitorované fyziologické funkcie?

V4

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s výkonom?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Transfúzia krvi a krvných derivátov

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/39

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Skupina starostlivosti:

Strana
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obnovenie objemu krvi pri strate krvi
doplnenie chýbajúcich zložiek krvi pri ochoreniach krvi

P/k s indikáciou podania transfúzie krvi alebo krvných derivátov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa; izba p/k

Š3

Pomôcky :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Š4

Dokumentácia :

krvná konzerva – druh a množstvo podľa ordinácie;
transfúzna súprava – 1 ks;
diagnostická súprava na určovanie AB0 krvných skupín (obsahujúca:
testovacie kartičky, diagnostické séra anti-A a anti-B, tyčinky)– 1 bal;
tampóny – 3-5 ks;
dezinfekčný roztok na kožu a malé plochy – 1 ks;
štvorce mulu, príp. buničitá vata – podľa potreby;
Esmarchovo ovínadlo – 1 ks;
stojan na infúziu – 1 ks;
leukoplast /leukopor – 3 ks (dĺžka cca 7 cm);
lanceta/sterilná ihla – 1 ks;
jednorazové rukavice – 2 páry;
podložka pod ruku – 1 ks;
diagnostický prúžok na vyšetrenie moču (bielkovina, krv) – 2 ks;
tlakomer – 1 ks;
fonendoskop – 1 ks;
teplomer – 1 ks;
emitná miska – 1 ks;
prípadne ďalšie pomôcky podľa ordinácie lekára.

Zdravotná dokumentácia
Záznam o podaní transfúzneho prípravku/Transfúzny denník

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
Pred výkonom
P1

Sestra a lekár oboznámia p/k s výkonom, získajú jeho informovaný súhlas (podpis p/k, prípadne
zákonného zástupcu). Sestra požiada p/k o spoluprácu počas výkonu.

P2

Sestra si overí prítomnosť alergie u p/k a či už bola p/k niekedy podávaná transfúzia krvi. Poučí p/k, aby
informoval ošetrujúci personál o výskyte subjektívnych ťažkostí počas podávania transfúzie.

P3

Sestra odoberie p/k krv na vyšetrenie krvnej skupiny, Rh-faktora a na krížnu skúšku. Pred odberom krvi
overí totožnosť p/k a správne označí vzorku krvi. Zabezpečí transport vzorky krvi do
imunohematologického laboratória spolu s vyplnenou žiadankou (žiadanku vyplní lekár, ktorý
transfúziu krvi indikuje).

P4

Sestra pripraví potrebnú dokumentáciu a pomôcky k výkonu.

P5

Sestra zmeria p/k fyziologické funkcie – TT, TK, P a vyšetrí moč chemicky (na bielkovinu a krv) podľa
zvyklosti oddelenia. Zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie.

P6

Sestra zabezpečí prinesenie transfúzneho prípravku z hematologicko-transfuziologického oddelenia,
ktorý je nutné podať najneskôr do dvoch hodín (120 minút) po vybratí z chladničky.

P7

Sestra:
•
overí ordináciu lekára (druh, množstvo a rýchlosť podania krvného prípravku);
•
skontroluje krvnú konzervu a sprievodku – súhlas s údajmi na štítku; konzervy
/prípravku (údaje darcu, krvná skupina, číslo štítku a vyšetrenia, dátum odberu a exspirácie);
•
prevedie vizuálnu kontrolu konzervy/prípravku – neporušenosť vaku, hranica medzi
plazmou a krvinkami musí byť ostrá, plazma číra bez vločiek, bez známok hemolýzy;
•
overí výsledok krížnej skúšky.

P8

Sestra si priamo v izbe overí totožnosť p/k (pacient povie svoje meno sám). Prevodovú súpravu zavádza
sestra do krvnej konzervy tesne pred jej podaním.

P9

Sestra uloží p/k do pohodlnej polohy a podloží končatinu. Lekár je pred začatím transfúzie krvi povinný
overiť výsledok vyšetrenia krvnej skupiny p/k, údaje na krvnej konzerve, celistvosť a obal konzervy
a overí si totožnosť pacienta. Lekár si pripraví testovaciu kartičku na overenie krvnej skupiny AB0 pri
lôžku pacienta, vkvapne do označených políčok sérum a po kvapke krvi z prevodovej súpravy
z konzervy.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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P10

Ak sa podáva viacej krvných konzerv, na každú sa použije nová prevodová súprava. Pred začatím
podávania transfúzie krvi lekár urobí kontrolné skúšky kompatibility krvi a overenie krvnej skupiny.

P11

Sestra priloží Esmarchovo ovínadlo na končatinu p/k, lekár palpáciou žíl vyberie vhodné miesto vpichu.
Sestra pripraví lekárovi sterilnú striekačku a ihlu a po vydezinfikovaní miesta vpichu lekár odoberie
vzorku krvi na overenie krvnej skupiny AB0 pacienta pri lôžku. Lekár i sestra pracujú v ochranných
rukaviciach.

P12

Sestra pozorne sleduje lekára a spolupracuje s ním. Uvoľní Esmarchovo ovínadlo, lekár odpojí
striekačku a napojí prevodovú súpravu. Sestra zafixuje ihlu leukoplastom. Pri manipulácii s transfúznou
súpravou treba dodržať preventívne opatrenia z hľadiska rizika vzduchovej embólie.
Z odobratej vzorky krvi lekár kvapne po kvapke do označených políčok na testovacej kartičke a urobí
test kompatibility (vhodnosti) krvi - Sanquitest – uskutoční overenie krvnej skupiny AB0 pacienta a
podávaného transfúzneho lieku.

P13

Sestra zafixuje leukoplastom prevodovú súpravu. Lekár urobí 3-krát biologickú skúšku a ak nenastanú
komplikácie, nastaví vhodnú rýchlosť podávania transfúzie krvi.

P14

Sestra monitoruje stav pacienta v 10 – 15 minútových intervaloch. Pri výskyte komplikácií zastaví prívod
krvi, ponechá zabezpečenú venepunkciu a ihneď privolá lekára.

P15

Sestra ukončí výkon vtedy, keď je ešte v súprave krv.
Po výkone

P16

Sestra ošetrí miesto vpichu, priloží suchý tampón a prelepí leukoplastom. Zmeria p/k fyziologické
funkcie – TT, TK, P a vyšetrí moč chemicky. Zistené údaje zaznamená do dokumentácie.

P17

Sestra označený vak so zvyškom krvného prípravku so zavedenou a uzatvorenou transfúznou súpravou
odloží do chladničky na 24 hodín.

P18

Sestra monitoruje výskyt prípadných komplikácií. Všetky zmeny v zdravotnom stave p/k hlási
ošetrujúcemu lekárovi.

P19

Sestra zaznamená do dokumentácie výkon a s ním súvisiace údaje.

P20

Sestra zabezpečí uloženie a dekontamináciu použitých pomôcok predpísaným spôsobom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je dostatočne oboznámený s výkonom a s možnými komplikáciami, ak to dovoľuje jeho stav.

V2

P/k má zabezpečené podanie transfúzie krvi bezpečným a predpísaným spôsobom.

V3

P/k má sledované fyziologické funkcie a zabezpečené sledovanie zdravotného stavu.

V4

V súvislosti s podávaním transfúzie krvi sa u pacienta nevyskytli komplikácie.

V5

P/k spolupracuje s ošetrujúcim personálom počas výkonu, ak to dovoľuje jeho stav.

V6

V dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Kontrolné kritériá

PROCES
P5

P6

1z3

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

Otázka pre p/k

1b

0b

Overila si sestra u p/k prítomnosť alergie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P4

01.11.2014

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Š4

P2-3

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Transfúzia krvi a krvných derivátov

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1

1

Strana

A OSE SZ/PAS/39

Š1-3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Poučila sestra p/k, aby informoval ošetrujúci
personál o výskyte subjektívnych ťažkostí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Postupovala sestra správne počas odberu vzorky
krvi, jej označenia a zabezpečenia transportu do
príslušného laboratória?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zmerala sestra u p/k fyziologické funkcie (TK, P,
TT) a vyšetrila moč chemicky pred výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Bol krvný prípravok podaný v časovom limite do 2
hodín po donesení na oddelenie (vybratí z
chladničky)?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7

A OSE SZ/PAS/39

Skontrolovala sestra údaje o krvnom prípravku –
ordináciu lekára, zhodu údajov na sprievodke a
krvnej konzerve?

Revízia č.:
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

Overila si sestra totožnosť p/k pred podaním
transfúzneho prípravku?
P8

P9

P10

Zaviedla sestra prevodovú súpravu do krvnej
konzervy až tesne pred jej podaním?
Uložila sestra p/k pred výkonom do vhodnej
polohy?
Pripravila sestra potrebné pomôcky na dosah
ruky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Použila sestra novú prevodovú súpravu pri
podávaní viacerých krvných konzerv?

PROCES

P11-13
P14

P15

P16

Spolupracuje sestra s lekárom počas biologickej
skúšky?
Monitoruje sestra stav pacienta počas podávania
transfúzneho prípravku?

Kontrola
dokumentácie

Ponechala sestra po dotečení časť transfúzneho
prípravku v prevodovej súprave?
Po výkone sestra:
•
ošetrila miesto vpichu?
•
zmerala fyziologické funkcie u p/k (TK, P,
TT)?
•
vyšetrila moč chemicky?
•
urobila záznam v zdravotnej
dokumentácii?

P17

Uložila sestra vak so zvyškom krvného prípravku
na určené miesto do chladničky na 24 hodín?

P18

Monitorovala sestra výskyt prípadných
komplikácií v súvislosti s výkonom?

P19

Zaznamenala sestra do dokumentácie všetky
podstatné údaje súvisiace s výkonom?

P20

Zabezpečila sestra uloženie a dekontamináciu
použitých pomôcok predpísaným spôsobom?

Kontrola sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/PAS/39

Kontrolné kritériá
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1
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Metóda hodnotenia

3z3

Áno

Nie

1b

0b

V1

Je p/k dostatočne oboznámený s výkonom
a možnými komplikáciami?

Otázka pre p/k

V2

Bola podaná transfúzia krvi p/k bezpečným
a predpísaným spôsobom?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Mal p/k zabezpečené sledovanie fyziologických
funkcií a celkového stavu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V4

Vyskytli sa u p/k komplikácie v súvislosti
s výkonom?

1b

0b

V5

Spolupracoval p/k počas výkonu s ošetrujúcim
personálom?

1b

0b

V6

Sú v dokumentácii p/k správne zaznamenané
všetky údaje súvisiace s výkonom?

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 35 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 34 - 28 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Umývanie vlasov (na posteli)

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PAS/40

1z3

Procesuálny štandard výkonu





Cieľ:

Strana

zabezpečiť p/k vlasovú hygienu;
udržať alebo zlepšiť komfort p/k;
hodnotiť kontrolu kvality poskytovanej starostlivosti;
predchádzať špecifickým problémom.

Skupina starostlivosti:

P/k s deficitom samoopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, izba p/k

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

 plastové umývadlo – 1 ks;
 uterák – 2 ks;
 jednorazová podložka – 2 ks;
 šampón na vlasy – 1 ks;
 hrebeň – 1 ks;
 štvorce mulu – 2 ks;
 zvitky vaty – 2 ks;
 vedierko – 1 ks;
 džbán – 1 ks;
 teplomer – 1 ks;
 klinový vankúš – 1 ks;
 emitná miska – 1 ks;
 zástena – 1 ks;
 sušič vlasov – 1 ks.
Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi stav vlasov a od p/k získa údaje o:
 zvyčajnej starostlivosti o vlasy;
 schopnostiach samoopatery;
 minulých alebo súčasných problémoch s vlasmi.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Umývanie vlasov (na posteli)

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/40
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P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom a podľa jeho zdravotného stavu zvolí vhodnejšie miesto výkonu
(kúpeľňa alebo umytie vlasov na lôžku p/k).

P3

Sestra si pripraví potrebné pomôcky na dosah ruky, vedro na vodu umiestni na zem pri posteli, vedierko
s teplou vodou na stoličku.

P4

Sestra po dohovore s p/k a vzhľadom na jeho zdravotný stav zvolí najoptimálnejšiu polohu na realizáciu
výkonu.

P5

Sestra pomôže p/k vyzliecť pyžamový košeľu a prikryje mu hrudníkovú časť tela.

P6

Sestra zabezpečí intimitu p/k.

P7

Sestra odstráni spod hlavy vankúš, zníži podperu a pod plecia p/k zasunie klinový vankúš. Prekryje
plecia p/k pripraveným uterákom a podložkou, ktoré sú upravené do manžety.

P8

Sestra prestrie na uvoľnenú plochu postele gumovú podložku/jednorazovú podložku a na ňu postaví
umývadlo.

P9

Sestra pripraví do džbánu vodu primeranej teploty a spoločne s p/k skontroluje teplotu vody.

P10

Sestra priloží štvorce mulu na oči a zvitky vaty do uší, aby chránila p/k .

P11

Sestra navlhčí vlasy p/k teplou vodou, nanesie šampón a bruškami prstov premasíruje kožu hlavy.

P12

Sestra dôkladne opláchne vlasy vlažnou vodou, aby odstránila zvyšky šampónu.

P13

Sestra počas výkonu udržiava s p/k verbálny kontakt a všíma si prípadné zmeny v jeho zdravotnom
stave.

P14

Sestra osuší vlasy p/k, použije podľa potreby balzam alebo regeneračné prípravky na ošetrenie vlasov
a upraví vlasy do požadovaného účesu.

P15

Sestra pomôže p/k obliecť sa a upraví jeho polohu.

P16

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P17

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Umývanie vlasov (na posteli)

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/40
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečenú hygienu vlasov.

V2

P/k má upravený vzhľad vlasov.

V3

Pri výkone hygieny sú rešpektované individuálne požiadavky p/k.

V4

V dokumentácii p/k je urobený záznam o výkone.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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A OSE SZ/PAS/40

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Umývanie vlasov (na posteli)







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne priestorové
podmienky pre realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Posúdila sestra stav vlasov u p/k?

1b

0b

Získala sestra od p/k údaje o:
•
zvyčajnej starostlivosti o vlasy?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Zvolila sestra správne miesto výkonu podľa
zdravotného stavu p/k?

Kontrola prostredia

1b

0b

Pripravila sestra potrebné pomôcky na dosah
ruky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola prostredia
a pomôcok
Š3

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Otázka pre sestru

PROCES

•

schopnosti sebaopatery?

minulých a súčasných problémoch s vlasmi ?

Oboznámila sestra p/k s výkonom?
P2

P3

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/40

P4-5

Zabezpečila sestra počas výkonu najoptimálnejšiu
polohu a obnaženie p/k?

P6

Zabezpečila sestra intimitu p/k?

P7

Zvolila sestra optimálnu polohu p/k na realizáciu
výkonu na lôžku?

P8-12

Dodržala sestra predpísaný postup pri umývaní
vlasov na posteli?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Otázka pre p/k

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

5b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P13

Udržiavala sestra počas výkonu s p/k verbálny
kontakt?

P14

Osušila a upravila sestra vlasy p/k po umytí?

P15

Pomohla sestra p/k obliecť sa a upraviť polohu po
ukončení výkonu?

P16

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P17

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Má p/k zabezpečenú hygienu vlasov?

Áno
1b

Nie
0b

1b

0b

1b

0b

V2

Má p/k upravené vlasy podľa svojich požiadaviek?

V3

Má p/k v dokumentácii zaznamenaný výkon?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Revízia č.:

Výplach močového katétra a výplach
Platné od:
močového mechúra (uzavretý
systém)
OSE SZ/PAS/41

1

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:




Skupina starostlivosti:

P/k so zavedeným permanentným močovým katétrom a
s indikáciou výplachu močového mechúra

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

udržať alebo obnoviť priechodnosť močového katétra;
zabezpečiť prevenciu alebo liečbu ochorení močového mechúra

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

Špeciálne určené priestory na výplach močového katétra alebo upravené priestory
na izbe zabezpečujúce intimitu p/k

Š3

Pomôcky :











Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia

sterilné gumené rukavice – 2 páry;
sterilné celé rúško – 1 ks;
sterilné tampóny resp. štvorce – 2-4 ks;
svorka/peán – 1 ks;
sterilná striekačka s ihlou – 1 ks;
teplý sterilný roztok na výplach (F 1/1) – množstvo podľa potreby;
tvárová ochranná maska – 2 ks;
dezinfekčný roztok – 10 ml;
emitná miska – 1ks.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi retenciu moču u p/k:
 vyšetrí u p/k močový mechúr poklepom a palpačne. (Ak je mechúr plný, zvuk je pri poklepe
temnejší, pri palpácii močového mechúra tesne nad symfýzou sa palpačný tlak zvyšuje);
 porovná množstvo moču v zbernom vaku s príjmom tekutín p/k.

P2

Sestra skontroluje priechodnosť katétra a drenážnych hadičiek. Ak moč voľne netečie, stláča katéter a
hadičky, pričom postupuje od p/k smerom k drenážnemu systému (obštrukcia sa týmto môže pretlačiť
do drenážneho vaku a nie do močového mechúra).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Revízia č.:

Výplach močového katétra a výplach
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P3

Sestra pripraví p/k:

vysvetlí p/k dôvod a postup výplachu močového katétra resp. močového mechúra;

ubezpečí p/k, že výkon nie je bolestivý;

pomôže p/k zaujať vhodnú polohu (ležiaca na chrbte);

zabezpečí pre p/k intímne prostredie;

určí množstvo moču v drenážnom vaku (toto množstvo sa musí odčítať od
nasledujúceho zmeraného množstva vrátenej výplachovej tekutiny).

P4

Sestra si pripraví pomôcky:

navlečie si tvárovú masku a sterilné rukavice;

vloží sterilné rúško pod koniec katétra;

pri výplachu močového mechúra uzavrie svorkou drenážnu hadičku distálne k
výplachovému otvoru;

pri výplachu katétra nechá hadičky otvorené.

P5

Sestra uskutoční výplach:
 nasaje trplý výplachový roztok do striekačky po predchádzajúcej dezinfekcii zátky na infúznej
fľaši (bežne sa používa fyziologický roztok zohriaty vo vodnom kúpeli na teplotu ľudského tela);
 tampónom s dezinfekčným roztokom utrie miesto vpichu na močovom katétri určené na
instiláciu roztoku (správne miesto na katétri je zvyčajne označené);
 pomaly instiluje roztok do katétra (pri každom výplachu katétra u dospelého p/k podá asi 30-40
ml tekutiny, pri výplachu močového mechúra podá asi 100-200 ml. U detí použije menšie
množstvá).

P6

Sestra zabezpečí odtok tekutiny:
 pri výplachu močového katétra zníži katéter, aby tekutina začala tiecť smerom k distálnemu
koncu katétra do drenážneho vaku;
 pri výplachu močového mechúra otvorí svorku na drenážnej hadičke tak, aby tekutina začala
vytekať z močového mechúra cez katéter a hadičku do drenážneho vaku;
 instiláciu roztoku opakuje, kým sa nesplní cieľ výplachu.

P7

Sestra posúdi p/k a drenáž:

farbu, čírosť a abnormálne zložky v drenáži;

prietok moču v katétri a drenážnej hadičke;

akékoľvek zmeny súvisiace s nepríjemnými pocitmi p/k.

P8

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k podstatné údaje súvisiace s výplachom močového katétra resp.
močového mechúra.
Sestra informuje lekára o skutočnostiach, ktoré zistila počas výplachu močového katétra resp.
močového mechúra.
Sestra zabezpečí dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie použitých pomôcok.

P9
P10

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná dôvod a postup výplachu močového katétra/močového mechúra.

V2

P/k má udržiavanú priechodnosť močového katétra.

V3

P/k neprejavuje známky dyskomfortu z retencie moču v močovom mechúre.

V4

Dokumentácia p/k obsahuje
katétra/močového mechúra.

všetky

podstatné

údaje

súvisiace

s

výplachom

močového

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Výplach močového katétra a výplach
močového mechúra (uzavretý systém)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

P1

PROCES

P2

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra správne retenciu moču u p/k pred
výkonom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Porovnala sestra množstvo moču v zbernom vaku
s príjmom tekutín p/k?
Skontrolovala sestra priechodnosť katétra a
drenážnych hadičiek?
Vysvetlila sestra p/k dôvod a postup výplachu
močového katétra/močového mechúra?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre p/k

Ubezpečila sestra p/k o tom, že výkon nie je
bolestivý?
P3
Zabezpečila sestra p/k intímne prostredie na
výplach močového katétra?
Skontrolovala sestra množstvo moču v zbernom
vaku pred výplachom?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P4

PROCES

P5-6

P7

P8

P9

P10

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V4

A OSE SZ/PAS/41

Pripravila si sestra pred výplachom potrebné
pomôcky?
Pracovala sestra pri výplachu močového
katétra/močového mechúra v rukaviciach?
Realizovala sestra výplach močového
katétra/močového mechúra technicky správne?
Vytvorila sestra optimálne podmienky na odtok
tekutiny do zberného vaku?
Posúdila sestra prietok moču, farbu, čírosť a
abnormálne zložky v drenáži?
Posúdila sestra stav p/k v súvislosti s drenážou?
Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k
podstatné údaje súvisiace s výplachom močového
katétra/výplachom močového mechúra?
Informovala sestra lekára o skutočnostiach, ktoré
zistila počas výplachu močového
katétra/výplachu močového mechúra?
Zabezpečila sestra dekontamináciu, dezinfekciu a
uloženie použitých pomôcok?

Kontrolné kritériá
Pozná p/k dôvod a postup výplachu močového
katétra/močového mechúra?
Má p/k udržiavanú priechodnosť močového
katétra a drenážnej hadičky?
Pociťuje p/k známky dyskomfortu z retencie
moču?
Obsahuje dokumentácia p/k podstatné údaje
súvisiace s výkonom?
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Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Cieľ:

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

ošetrovateľský štandard
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Procesuálny štandard výkonu
Liečebný:
 odstrániť alebo zriediť obsah žalúdka, napr. jedy, lieky pri
otravách, huby a iné látky. Po použití leptavých látok žalúdok
nevyplachujeme.
Diagnostický:
 odobrať a zistiť druh požitej jedovatej látky.
P/k, u ktorých je podozrenie na intoxikáciu, alebo u ktorých je zrejmá
intoxikácia
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Sestra/pôrodná asistentka v spolupráci s lekárom – u p/k pri vedomí;
Dve sestry a lekár – u p/k v bezvedomí;
U výrazne nepokojného p/k, ktorý nespolupracuje, sa vyžaduje aj prítomnosť
zdravotníckeho asistenta/sanitára
Zdravotnícke zariadenie; vyšetrovňa;
zákroková miestnosť s výlevkou, s polohovateľným lôžkom alebo stoličkou s
možnosťou fixácie, dostatočný priestor pre možnosť prístupu k p/k z troch strán
 hrubá Kussmaulova sonda (podľa ordinácie lekára) – 1 ks;
 stojan na irigátor – 1 ks;
 irigátor alebo plastikový lievik – 1 ks;
 lavážna tekutina (podľa ordinácie lekára) – fyziologický roztok príp. pitná
voda (podľa ordinácii lekára – izbovej teploty 22 °C, alebo mierne slanej
chuti, 3-5 litrov alebo do 37 °C);
 Jannetová striekačka – 1 ks;
 gél rozpustný vo vode, príp. Mesocain gél – 1 ks;
 peán (nesterilný) – 1 ks;
 zberné vrecko – 1 ks;
 náustok proti prehryznutiu žalúdočnej sondy (pri zavádzaní sondy cez ústa)
– 1 ks;
 hypoalergénny leukoplast – cca 15-20 cm;
 nádoba na vzorku žalúdočného obsahu na laboratórnu analýzu – 1 ks (príp.
podľa ordinovaných vyšetrení);
 buničitá vata – p.p. (50-100 g);
 emitná miska – 1 ks;
 igelitová zástera/príp. jednorazová podložka na ochranu odevu p/k – 1 ks;
 jednorazové rukavice – 1 pár;
 fonendoskop – 1 ks;
 tlakomer – 1 ks;
 odsávačka – 1 ks;
 odsávacie cievky – hrubé – aspoň 2 ks;
 aktívne uhlie v prášku – najmenej 25 g.Ďalšie pomôcky podľa stavu p/k.
Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Ak je p/k v bezvedomí je potrebné pred zavedením sondy p/k najprv zaintubovať (intubáciu vykoná
lekár endotracheálnou kanylou s veľkoobjemovou nízkotlakovovou manžetou).

P2

Sestra vysvetlí p/k, ak je pri vedomí, účel výplachu, spôsob zavádzania sondy a celý postup výplachu
žalúdka. Ak má p/k vyberateľnú zubnú protézu, vyberie si ju z úst.

P3

Sestra oblečie p/k nepremokavú zásteru na ochranu odevu, príp. mu odev chráni jednorazovou
podložkou.
Sestra zabezpečí optimálnu polohu p/k na výplach:
 p/k pri vedomí do vysokej Fowlerovej polohy na lôžku, alebo p/k posadí na stoličku
(poloha v sede uľahčuje pasáž sondy);
 p/k v bezvedomí uloží na ľavý bok s pokrčenými nohami a hlavou v Trendelenburgovej
polohe (táto poloha spomaľuje tok žalúdočného obsahu do duodéna a chráni pred
aspiráciou počas zvracania).
Sestra určí vzdialenosť, do akej sa má sonda zaviesť (t.j. určenie dĺžky ušný lalôčik-nos-spodný okraj
sterna – toto odmeranie je nápomocné pri dĺžke zavedenia sondy). Vzdialenosť označí perom, objímkou
alebo leukoplastom. Hrúbka sondy sa volí čo najhrubšia, aby sa cez sondu mohli odviesť nestrávené
zbytky potravy/liekov.
Sestra natrie koniec sondy (cca 10-15 cm) dostatočným množstvom rozpustného gélu. Ak pacient
zavádzanie sondy netoleruje, aplikuje Mesocain gél (anestetický účinok).
Sestra sondu zavádza miernym tlakom do nosa alebo úst, až po značku na sonde (nadmerná sila môže
spôsobiť epistaxu či poškodenie tkaniva, a počas prechodu sondy cez zadný faryng môže byť
stimulované vracanie, preto má sestra pripravenú odsávačku).
 požiada p/k, aby mierne zaklonil hlavu a sondu zavádza pozdĺž spodiny nosovej dierky;
 po zavedení sondy do nosa (cca 5-8 cm), požiada pacienta o mierny predklon hlavy a upozorní
ho na dôležitosť prehĺtania (správne umiestnenie sondy do faryngu a ezofagu);
 ak má p/k nauzeu alebo problém s prehĺtaním, preruší na chvíľu zavádzanie sondy (p/k si
oddýchne, niekoľkokrát vdýchne a vydýchne, príp. ak to jeho stav dovoľuje napije sa vody, čím
sa utlmí reflex vracania);
 sondu posúva o 5-10 cm pri každom prehltnutí. Skontroluje, či sa sonda v hrdle nestáča (ak áno,
vyťahuje sondu, kým sa vyrovná a následne ju zasúva).

P4

P5

P6
P7

P8

Sestra skontroluje správne umiestnenie sondy týmito spôsobmi:
 aspiráciou žalúdočného obsahu Jannetovou striekačkou;
 ponorením konca žalúdočnej sondy do emitnej misky naplnenej vodou (ak prebubláva,
sonda je zavedená do priedušiek);
 insufláciou malého množstva (5 – 20 ml) vzduchu do sondy a následnou auskultáciou v ľavom
hornom brušnom kvadrante (prebublanie vzduchu);
 požiadaním p/k aby prehovoril alebo zahmkal (všeobecne sa predpokladá, že hrubá sonda
umiestnená v priedušnici, by neumožňovala p/k hovoriť). Ak sa p/k dusí alebo má kašeľ, môže
to naznačovať, že je sonda zavedená do dýchacieho systému.
 a/alebo röntgenologickou (rtg) kontrolou (ak má sonda kontrastný rtg pásik a kontrolu
naordinuje lekár).
Ak je sonda zavedená správne, sestra pokračuje vo výkone.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P9

Sestra zaistí sondu, aby sa počas výkonu neposúvala. (V prípade, že sondu zavádza ústami, chráni sondu
náustkom proti prehryznutiu sondy a následnému vytekaniu obsahu do dutiny ústnej).

P10

Sestra odoberie prvú vzorku žalúdočného obsahu (30-50 ml) na toxikologickú analýzu (do
uzatvárateľnej nádoby so širokým hrdlom), príp. na ďalšie ordinované vyšetrenia.
Sestra pristúpi k výplachu žalúdka:

P11

P12

P13

P14

Systém s lievikom:
 napojí lievik na žalúdočnú sondu;
 lievik drží pod úrovňou žalúdka;
 naplní lievik potrebným objemom vlažného fyziologického roztoku/pitnej vody (max. 500 ml);
 zdvihne naplnený lievik do výšky hlavy p/k a fyziologický roztok/vodu nechá stekať do žalúdka;
 pozoruje stav p/k počas instilácie tekutiny (instilácia viac ako 500 ml povzbudzuje pylorický
reflux, výplach musí dočasne zastaviť, ak p/k javí známky intolerancie – napr. tachykardia a
vracanie, pretože hrozí riziko aspirácie);
 pozoruje hladinu vody v lieviku. Keď sa vo vode začne tvoriť vír, lievik sklopí nad prázdne vedro,
aby do neho mohol vytekať obsah žalúdka;
 pozoruje množstvo a obsah vytekajúceho obsahu (značný rozdiel medzi instilovaným objemom
a odsatým/vytečeným objemom môže znamenať zlú polohu sondy v žalúdku,
uvoľnenie pylorického refluxu alebo aspiráciu tekutiny do pľúc);
 počas vyprázdňovania žalúdočného obsahu sa môže upchať sonda, uvoľní ju vpravením
tekutiny Jannetovou striekačkou pod tlakom;
 počas vypúšťania tekutiny použije vonkajšiu masáž epigastrickej oblasti (opakovaný tlak
pomáha rozlišovať veľké kusy a suspendované častice v tekutine, čím sa uľahčí ich odsránenie);
 vyplachovanie žalúdka (slanou vlažnou tekutinou) prebieha, až kým odsávaný obsah nebude
dôsledne čistý (3-5 l).
Systém s irigátorom:
 hadicu irigátora naplneného výplachovou tekutinou napojí na žalúdočnú sondu;
 ventil irigátora dá do polohy „ otvorené“, tekutina steká do žalúdočnej sondy;
 ventil uzavrie, ak stečie max. 500 ml tekutiny;
 odpojí irigátor zo žalúdočnej sondy a koniec sondy napojí do zbernej nádoby;
 ostatné ako pri použití lievika.
Sestra po ukončení výplachu ponechá sondu v žalúdku na instiláciu živočíšneho (aktívneho) uhlia v
prášku a preháňadiel, ak sú ordinované (aktívne uhlie absorbuje tie časti použitej látky, ktoré sa nedali
odstrániť výplachom a vpravením preháňadla zvyšujeme peristaltiku a následne exkréciu substancie).
Sestra vytiahne sondu:
 požiada p/k aby sa nadýchol a zadržal dych (tým sa uzavrie glotis a zabráni sa náhodnej
aspirácii žalúdočného obsahu);
 stlačí sondu dvomi prstami, rýchlo a plynulo ju vyťahuje a súčasne ju utiera buničitou vatou;
 má pripravenú odsávačku, pretože vytiahnutie sondy môže podnietiť vracanie;
 po vytiahnutí sondy pomôže utrieť p/k ústa buničitou vatou;
 podá p/k pohár vody na vypláchnutie úst;
 vyzlečie p/k nepremokavú zásteru, príp. odstráni jednorazovú podložku.
Sestra počas výplachu, ale aj bezprostredne po výplachu neustále sleduje u p/k:
 dýchanie a stav vedomia;
 krvný tlak a pulz meria pred výkonom a po jeho ukončení;
 srdcovú činnosť (monitoring).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Sestra zaznamená výkon do dokumentácie p/k:
 posúdenú požitú latku;
 množstvo a druh použitej lavážnej tekutiny;
 instiláciu živočíšneho uhlia prípadne preháňadiel;
 zhodnotenie priebehu výkonu a celkového stavu p/k.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k (ak je pri vedomí) je oboznámený:
•
s dôvodom výplachu;
•
s postupom zavádzania sondy;
•
s priebehom výplachu.

V2

P/k má:
•
pred výplachom skontrolovanú správnosť zavedenia sondy;
•
zabezpečené sledovanie zdravotného stavu počas výplachu.

V3

P/K má odstránenú toxickú substanciu zo žalúdka v maximálne možnej miere.

V4

Vzorky odobratého žalúdočného obsahu sú odoslané na laboratórnu analýzu.

V5

V dokumentácii P/k sú zaznamenané všetky podstatné údaje súvisiace s výplachom žalúdka.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Výplach žalúdka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k účel výplachu, spôsob
zavedenia sondy a postup výplachu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

P2

Zabezpečila sestra p/k ochranu odevu pred
výplachom?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1

Š2
Š3
Š4

PROCES







Kontrolné kritériá
Realizuje sestra výplach žalúdka v prítomnosti
lekára (v príp. potreby v spolupráci s iným
personálom)?
Má sestra optimálne priestorové podmienky na
realizáciu výplachu žalúdka?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola prostredia

P3

Zabezpečila sestra pre P/K vhodnú a bezpečnú
polohu na výplach žalúdka?

P4

Určila sestra vzdialenosť do akej sa má sonda
zaviesť a označila zistenú vzdialenosť na sonde?

P5

Natrela sestra sondu rozpustným gélom, príp.
Mesocain gélom?

1b

0b

P6

Zavádzala sestra sondu technicky správne?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7
P8

PROCES

P9
P10
P11
P12
P13
P14

Kód

VÝSLEDOK

V1

V2

V3
V4
V5
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Skontrolovala sestra po zavedení sondy správnosť
jej umiestnenia?
Zaistila sestra sondu pred posunutím počas
výplachu?
Odobrala sestra prvú vzorku žalúdočného obsahu
na toxikologické vyšetrenie?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

1b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Vykonala sestra výplach technicky správne?
Instilovala sestra do žalúdka sondou lekárom
ordinované lieky?
Vytiahla sestra sondu po výplachu technicky
správne bez ohrozenie pacienta aspiráciou?
Sledovala sestra zdravotný stav p/k počas celého
priebehu výplachu žalúdka?
Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje
súvisiace s výplachom do dokumentácie p/k?
Kontrolné kritériá
Je p/k oboznámený s dôvodom výplachu, s
postupom zavádzania sondy a s priebehom
výplachu?
Má p/k skontrolovanú správnosť umiestnenia
sondy?
Má p/k zabezpečené sledovanie zdravotného
stavu počas a po výplachu?
Má p/k odstránenú toxickú substanciu zo žalúdka
v maximálne možnej miere?
Sú vzorky odobratého žalúdočného obsahu
odoslané na laboratórnu analýzu?
Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky
podstatné údaje súvisiace s výplachom žalúdka?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

 správnou prípravou P/K docieliť priebeh výkonu bez komplikácii;
 minimalizovať negatívne pocity P/K
 spolupráca s lekárom za účelom diagnostickým a terapeutickým
P/K s indikáciou cystoskopie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

Cystoskop s príslušenstvom,
sterilné mulové tampóny 7ks a
štvorce 5ks,
perforované rúško 1ks,
sterilné rúško 3x,
sterilný peán v sterilnej nádobe/ obale 1ks,
podložky 1ks,
pomôcky na dezinfekciu,
Mesocain gel,
sterilné rukavice 1ks,
nesterilné rukavice 1ks,
sterilné skúmavky 2 ks,
zohriaty fyziologický roztok na teplotu ľudského tela 500ml,
infúzna súprava 1ks,
emitné misky 2ks,
buničitá vata 5 ks,
žiadanky na vyšetrenie

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Pred výkonom
P1 Sestra oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh cystoskopie. Lekár P/K vysvetlí dôvod
výkonu a ak P/K súhlasí s výkonom a je poučený, podpíše informovaný súhlas.
P2 Sestra si overí u P/K prítomnosť alergie na ordinované lieky a dezinfekčné prostriedky.
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P3 Sestra zabezpečí, aby bol P/K pred vyšetrením vymočený.
P4 Sestra zabezpečí, aby P/K mal zabezpečenú dôkladnú hygienu genitálnej oblasti.
P5 Sestra poučí P/K, aby minimálne 8 hod. pred výkonom neprijímal stravu , bol nalačno.
P6 Sestra zmeria P/K fyziologické funkcie a zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie P/K.
P7 Sestra podá P/K lekárom ordinované lieky a zaznamená podanie do dokumentácie .
Počas výkonu
P8 Sestra/ zdravotnícky asistent uloží P/K do gynekologickej polohy, nohy má P/K opreté o rozpery.
P9 Sestra spolupracuje počas vyšetrenia s lekárom, monitoruje fyziologické funkcie P/K.
P10 Sestra udržiava s P/K verbálnu i neverbálnu komunikáciu, ak sa výkon nerealizuje v celkovej anestézii.
Po výkone
P11 Sestra sleduje po výkone u P/K močenie, vzhľad moču, prítomnosť hematúrie a subjektívne ťažkosti P/K.
Informuje lekára o zistených skutočnostiach.
P12 Sestra monitoruje a zaznamenáva do dokumentácie vitálne funkcie P/K v stanovených intervaloch.
P13 Sestra zabezpečí odoslanie odobratej vzorky na vyšetrenie spolu s vyplnenou žiadankou, ak bola vzorka
odobratá počas vyšetrenia.
P14 Sestra zabezpečí dekontamináciu a dezinfekciu cystoskopu a ostatných pomôcok a ich uloženie
predpísaným spôsobom.
P15 Sestra zaznamená do dokumentácie P/K všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je oboznámený s výkonom, pozná dôvody realizácie výkonu a jeho priebeh.
V2 P/K je poučený o možných komplikáciách v súvislosti s výkonom.
V3 V dokumentácií P/K sú zaznamenané údaje súvisiace s vyšetrením.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri cystoskopii







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Oboznámila sestra P/K s výkonom a vysvetlila mu
význam a priebeh cystoskopie ?

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

P2

PROCES

Revízia č.:

Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K na
podávané lieky a dezinfekčné prostriedky?

P3

Zabezpečila sestra, aby bol P/K pred vyšetrením
vyprázdnený ?

P4-5

Zabezpečila sestra prípravu P/K pred vyšetrením
podľa kritérií P4-5 ?

P6

Zmerala sestra P/K fyziologické funkcie a
zaznamenala do dokumentácie P/K?

P7

Podala sestra P/K lieky podľa ordinácie lekára a
zaznamenala do dokumentácie P/K?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Počas výkonu
P8

P9

PROCES

P10

Uložila sestra/ zdravotnícky asistent P/K do
správnej polohy ?
Spolupracovala sestra počas vyšetrenia s
lekárom?
Monitorovala sestra fyziologické funkcie P/K
počas výkonu?
Udržiavala sestra s P/K verbálnu a neverbálnu
komunikáciu počas výkonu ?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Po výkone
P11
P12
P13
P14
P15

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2
V3

Sledovala sestra močenie u P/K po výkone a
prípadne zistené nedostatky informovala lekára ?
Monitorovala a zaznamenávala sestra vitálne
funkcie P/K v stanovených intervaloch ?
Zabezpečila sestra odoslanie vzorky na
vyšetrenie, ak bola odobratá počas vyšetrenia ?
Zabezpečila sestra dekontamináciu cystoskopu a
ostatných pomôcok predpísaným spôsobom ?
Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje
súvisiace s výkonom do dokumentácie P/K?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o výkone, pozná dôvod
realizácie a jeho priebeh?
Bol P/K informovaný o možných komplikáciách po
výkone?
Mal P/K zaznamenané údaje súvisiace s výkonom
v dokumentácii?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavádzanie centrálneho
venózneho katétra (CVK)

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/44
Charakteristika štandardu:
Cieľ:
Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
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Procesuálny štandard výkonu
•
zabezpečiť periférny vstup;
•
zabezpečiť kontinuálne podávanie parenterálnej výživy
P/k s indikáciou zavedenia centrálneho venózneho katétra
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:
Š3 Pomôcky:

Š4 Dokumentácia:

Sestra/sestra s príslušnou špecializáciou v spolupráci s lekárom
Zdravotnícke zariadenie, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,
operačná sála alebo zákroková miestnosť, izba p/k
Sterilný stolík

centrálny venózny katéter (alebo set) – 1 ks;

plášť – 2 ks (pre lekára a sestru, ak asistuje pri výkone);

rukavice – 2 páry (pre lekára a sestru, ak asistuje pri výkone);

jednorazové tvárové masky – 2 ks (pre lekára a sestru, ak asistuje pri
výkone);

umývacie kliešte/peán – 1 ks;

ihelec – 1 ks;

chirurgická pinzeta – 1 ks;

peán – 1 ks;

nožnice – 1 ks;

šijacie ihly – 2 ks;

šijacie nite – 4-5 stehov;

injekčná striekačka (na lokálne znecitlivenie) 10 ml – 1 ks;

injekčné striekačky 5 ml – 2-4 ks;

injekčné ihly – 2 ks (jedna na natiahnutie lokálneho anestetika –
ružová, druhá na lokálne znecitlivenie – zelená/čierna);

tampóny – 10 ks;

sterilné krytie – 1-2 ks;

rúška s otvorom – 1 ks;

spojovacia hadička – 1 ks;
Nesterilný stolík

lokálne anestetikum – 1 ampulka;

fyziologický roztok - 10-20 ml;

infúzna súprava – 1 ks;

EKG monitor s defibrilátorom;

infúzny stojan;

emitná miska;

vak s pieskom – 1 ks
Ostatné pomôcky a prístroje podľa stavu p/k.
Zdravotná dokumentácia
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra pripraví za prísne sterilných podmienok potrebné pomôcky na stolík.
P2 Sestra a lekár pred výkonom informujú p/k o nutnosti zaviesť CVK a o priebehu výkonu.
P3 Sestra požiada p/k, aby zaujal vodorovnú polohu.
P4 Sestra asistuje lekárovi pri oblečení si sterilného plášťa, rukavíc. Spolupracuje s lekárom pri dezinfekcii
miesta vpichu (trojitá dezinfekcia).
P5 Sestra po dezinfekcii miesta a okolia vpichu podá lekárovi perforovanú rúšku, ktorou prekryje
miesto vpichu.
P6 Sestra podá lekárovi lokálne anestetikum na znecitlivenie miesta vpichu.

P7

V klinickej praxi sa štandardne používajú tri venózne prístupy na kanyláciu centrálneho venózneho
systému:
•
vena jugularis interna
•
vena subclavia
•
vena femoralis
Sestra pri zavádzaní CVK napojí p/k na EKG a zhotoví záznam, ak to naordinuje lekár.

P8 Sestra po zavedení CVK očistí okolie a vydezinfikuje miesto vpichu a ošetrí podľa zvyklosti oddelenia.
P9 Sestra overí priechodnosť lúmenov CVK a uzatvorí ich sterilnými uzávermi, príp. napojí ordinované
infúzne roztoky.
P10 Sestra miesto vpichu sterilne prekryje a prelepí podľa zvyklosti oddelenia.
P11 Sestra zabezpečí p/k rtg vyšetrenie na kontrolu správnosti zavedenia CVK.
P12 Sestra odmeria a zaznamená vitálne funkcie p/k.
P13 Sestra odmeria centrálny venózny tlak podľa štandardu a nameranú hodnotu zaznamená do
dokumentácie p/k.
P14 Sestra počas celého výkonu sleduje celkový stav p/k a udržiava s ním verbálny i neverbálny kontakt.
P15 Sestra v pravidelných intervaloch (najmenej 1x počas zmeny) sleduje a zaznamenáva:
•
priechodnosť CVK;
•
presakovanie v okolí CVK;
•
hĺbku zavedenia katétra;
•
fixáciu stehov;
•
všetky zmeny na koži.
P16 Sestra zistené zmeny ihneď hlási ošetrujúcemu lekárovi.
P17 Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie p/k.
P18 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je oboznámený s potrebou zaviesť centrálny venózny katéter.

V2

U p/k sa v súvislosti so zavedením CVK nevyskytli komplikácie.

V3

P/k má hodnoty vitálnych funkcií v norme.

V4

P/k má monitorovaný centrálny venózny tlak.

V5

P/k má CVK správne zavedený, ošetrený a správne fixovaný.

V6

V dokumentácii p/k je správne zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PAS/44

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Zavádzanie centrálneho venózneho
katétra (CVK)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra potrebné pomôcky za prísne
aseptických podmienok?

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá

P2

Informovala sestra p/k o priebehu výkonu?

P3

Zabezpečila sestra uloženie p/k do predpísanej
polohy?

P4-6

Ovláda sestra postup pri realizácii výkonu?

P7

Napojila sestra p/k na EKG a zhotovila záznam?

P8

Ošetrila sestra miesto vpichu po zavedení CVK?

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu
P9

Overila sestra priechodnosť lúmenov CVK?

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P10
P11

PROCES

P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V4
V5
V6

A OSE SZ/PAS/44

Prekryla sestra miesto vpichu sterilne?
Zabezpečila sestra rtg vyšetrenie pre p/k na
overenie správnosti zavedenia CVK?
Odmerala a zaznamenala sestra p/k vitálne
funkcie?
Zmerala sestra centrálny venózny tlak?
Udržiavala sestra s p/k verbálnu a neverbálnu
komunikáciu počas výkonu?
Zaznamenala sestra najmenej 1x počas zmeny
zhodnotenie miesta vpichu CVK u p/k?
Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o zistených zmenách v celkovom stave p/k?
Zaznamenala sestra výkon a s ním súvisiace údaje
do dokumentácie p/k?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?
Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený ý s dôvodom a priebehom
zavedenia CVK?
Vyskytli sa u p/k v súvislosti s výkonom
komplikácie?
Mal p/k hodnoty fyziologických funkcií v norme?
Mal p/k monitorovaný CVT?
Mal p/k správne zavedený, ošetrený a fixovaný
CVK?
Sú v dokumentácii p/k správne zaznamenané
všetky údaje súvisiace s výkonom?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b
1b

0b
0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

Otázka pre lekára
Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 – 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:




Skupina starostlivosti:

ženy s indikáciou jednorazového odberu moču

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

získať vzorku moču;
odstrániť reziduálny moč

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Špeciálne určené priestory na katetrizáciu moču alebo upravené priestory
na izbe zabezpečujúce intimitu p/k

Š3

Pomôcky :

močový katéter vhodnej veľkosti (bežne používané veľkosti: muži: 14-18
Ch/Fr; ženy: 12-14 Ch/Fr; deti: 8-10 Ch/Fr. Na balónikových cievkach je
okrem lúmenu vyznačená aj veľkosť balónika, napr. 16 Ch/Fr – 10 ml.) – 1
ks;
 sterilné rukavice – 1 pár;
 sterilná rúška s otvorom – 1 ks;
 sterilné gázové tampóny – 8 ks;
 sterilná pinzéta – 1 ks;
 dezinfekčný roztok na sliznicu – 20-40 ml;
 jednorazová podložka – 1 ks;
 veľká emitná miska alebo podložná misa – 1 ks;
 malá emitná miska (na použitý materiál) – 1 ks;
 sterilná skúmavka na vzorku moču – 1 ks;
 mulový štvorec – 1 ks (na osušenie ústia močovej rúry po výkone);
 lubrikačný krém podľa zvyklosti pracoviska (zabezpečuje zvlhčenie povrchu
cievky, prípadne povrchové znecitlivenie a ľahšie zavedenie); u žien sa
nemusí použiť;
 pomôcky na hygienu genitálií – ak sú potrebné (u imobilných);
 operačné svietidlo/lampa – 1 ks;
 tvárová maska – 1 ks.
Ostatné pomôcky podľa pokynov lekára.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia



UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k o:
 dôvodoch a potrebe katetrizácie;
 dôležitosti spolupráce pri katetrizácii.

P2

Sestra vysvetlí p/k postup výkonu a informuje ju, že katetrizácia nie je bolestivá, môže sa spájať len s
pocitom tlaku a dôležité je, aby uvoľnila svalové napätie.

P3

Sestra zabezpečí p/k intímne prostredie.

P4

Sestra posúdi u p/k retenciu moču, vyšetrí oblasť močového mechúra poklepom a palpačne. (Ak je
mechúr plný, zvuk je pri poklepe temnejší, pri palpácii močového mechúra tesne nad symfýzou sa
palpačný tlak zvyšuje).

P5

Sestra pripraví p/k na výkon, odhalí jej oblasť perinea a genitálií až nad bedrá a pomôže p/k zaujať
supinačnú polohu, so zdvihnutou panvou, s ohnutými kolenami a so stehnami otočenými navonok
(zdvihnutá panva umožňuje lepší prístup k ústiu močovej rúry a znižuje riziko kontaminácie katétra). Ak
p/k potrebuje pomoc pri udržiavaní potrebnej polohy, zabezpečí ďalšiu osobu. U imobilnej p/k umyje
oblasť perinea a genitálií teplou vodou a mydlom (ošetrovateľská hygiena znižuje počet
mikroorganizmov okolo ústia močovej rúry a možnosť ich zanesenia katétrom do močových ciest).
Opláchne a osuší oblasť perinea a genitálií (opláchnutie odstraňuje mydlo, ktoré by mohlo neskôr tlmiť
pôsobenie antiseptickej látky, pri hygiene použije jednorazové rukavice).

P6

Sestra nastaví svetlo lampy tak, aby dopadalo na perineálnu oblasť. Nasadí si masku a čiapku (podľa
zvyklostí pracoviska).

P7

Sestra si pripraví pomôcky tak, aby ich mala na dosah ruky. Naleje antiseptický roztok na tampóny, ak
nie sú vopred pripravené, nastrihne obal katétra a pootvorí ho. Otvorí nádobku na vzorku moču a
zachováva sterilitu vrchnáka. Pred rodidlá položí veľkú emitnú misku/podložnú misu.

P8

Sestra si navlečie sterilné rukavice a zarúškuje p/k sterilnou rúškou s otvorom, pričom dbá o ochranu
sterility rúšky a rukavíc.

P9

Sestra očistí ústie močovej rúry:
 palcom a prstom nedominantnej ruky roztiahne labia majora a očistí ich na každej strane
pomocou pinzety a tampónov namočených v antiseptickom roztoku (postupuje smerom nadol
– od pubickej časti k análnemu otvoru; na každý ster použije nový tampón);
 roztiahne labia minora ďalšími dvoma prstami nedominantnej ruky, primerane odhalí ústie
močovej rúry (vytiahnutím tkaniva malých pyskov ohanbia smerom nahor) a očistí vývod
(najprv smerom nadol a potom z každej strany vývodu; na každý ster použije nový tampón);
 po očistení ústia močovej rúry labiá pridržiava, aby sa nad ním neuzavreli.

P10

Sestra posúdi tkanivo okolo ústia močovej rúry (zdurenie, exkoriácie, výtok z uretry a pod.).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P11

Sestra zavedie katéter:
 katéter drží v dominantnej ruke v sterilnej rukavici asi 5 cm od konca (uretra u dospelej ženy je
dlhá približne 4 cm, takto uchopený koniec katétra s dostatočne voľným koncom postačuje na
zavedenie do močového mechúra a na jeho ochranu pred náhodnou kontamináciou);
 na ľahšie zavedenie katétra u niektorých precitlivených p/k môže sestra použiť lubrikačný krém
alebo Mesocain gél, ktorým navlhčí ureterálny koniec katétra pomocou sterilného štvorca
mulu;
 požiada p/k, aby sa uvoľnila;
 katétrom, ktorý jemne zavádza do močového vývodu, sleduje ohyby uretry a zavádza ho, až
kým nezačne vytekať moč. (Ak sestra narazí na odpor počas zavádzania katétra, nevyvíja silnejší
tlak oproti uretre, ale požiada p/k, aby zhlboka dýchala, pomáha to relaxovať vonkajší sfinkter.
Ak sa ani týmto spôsobom prekážka neodstráni, preruší zavádzanie katétra);
 keď moč vyteká, presunie ruku z labií na katéter a drží ho 2 cm od močového vývodu (zabraňuje
to jeho vytlačeniu prípadnou kontrakciou močového mechúra).

P12

Sestra odoberie vzorku moču a ukončí katetrizáciu:
 uzavrie katéter a presunie jeho drenážny koniec do pripravenej sterilnej nádobky na odobratie
vzorky;
 vyprázdni alebo čiastočne drénuje močový mechúr (u p/k s retenciou moču sa riadi ordináciou
lekára);
 uzavrie katéter a následne ho pomaly vytiahne.
Sestra očistí p/k perineum gázou alebo rúškou (nadmerné množstvo lubrikantu alebo roztoku môže v
tejto oblasti dráždiť kožu).

P13

P14
P15

Sestra posúdi farbu, čírosť, zápach a abnormálne zložky (napr. krv) moču a odmeria jeho množstvo a
hustotu.
Sestra zaznamená do dokumentácie p/k:
•
čas katetrizácie;
•
výsledky posudzovania pred katetrizáciou i po nej;
•
typ a veľkosť zavedeného katétra;
•
vlastnosti a množstvo získaného moču;
•
údaje o tom, či sa vzorka odoslala do laboratória;
•
reakciu p/k na katetrizáciu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4
V5
V6

P/k je oboznámená s priebehom katetrizácie.
P/k spolupracuje pri katetrizácii.
Katetrizačný výkon sa realizuje za aseptických podmienok.
Katetrizácia moču sa zrealizuje bez komplikácií.
Vzorka moču sa odoberie, posúdi, odošle na vyšetrenie (v prípade potreby).
V dokumentácii p/k sú zaznamenané podstatné údaje o katetrizácii.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Katetrizácia moču priamym katétrom
u ženy.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Š1

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícií pomoc ďalšej osoby
v prípade, že pomoc potrebuje?

Š2

Sú vytvorené optimálne podmienky
na katetrizáciu moču u žien?

Kontrola prostredia

1b

0b

Š3

Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky
na katetrizáciu moču u žien?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k dôvod, postup výkonu a
pocity, ktoré môže pociťovať pri katetrizácii
moču?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

P1-2

PROCES

Oboznámila sestra p/k s dôležitosťou spolupráce
(uvoľnenie svalového napätia) pri katetrizácii?
Kontrola prostredia
P3

Zabezpečila sestra p/k intímne prostredie na
katetrizáciu?
Kontrola
dokumentácie

P4

Posúdila sestra u p/k retenciu moču predpísaným
spôsobom pred katetrizáciou?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/45

Pomohla sestra p/k zaujať vhodnú polohu na
výkon?
P5

PROCES

P8-11
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Vytvorila sestra sterilné pole na katetrizáciu
moču?

1b

0b

Dodržiavala sestra správny postup
pri dezinfekcii labií a ústia močovej rúry?

1b

0b

Skontrolovala sestra ústie močovej rúry pred
výkonom?

1b

0b

1b

0b

Zachovávala sestra sterilitu pri manipulácii s
katétrom?

1b

0b

Odobrala sestra vzorku moču na vyšetrenie
technicky správne?

1b

0b

Ukončila sestra katetrizáciu moču technicky
správne?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Zabezpečila sestra p/k dostatočnú hygienu
genitálu pred výkonom?
Zabezpečila sestra p/k pocit pohodlia?

P6-7

Revízia č.:

Mala sestra pripravené pomôcky
na katetrizáciu v dosahu potreby?

Postupovala sestra pri zavádzaní močového
katétra technicky správne?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P12-13

P14

P15

VÝSLEDOK

Kód

Posúdila a odmerala sestra cievkovaný moč?
Zaznamenala sestra do dokumentácie všetky
potrebné údaje súvisiace s katetrizáciou moču?

Kontrolné kritériá

V1

Pozná p/k dôvod a postup katetrizácie moču?

V2

Spolupracovala p/k počas katetrizácie?

Kontrola
dokumentácie

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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V3-4

Vyskytli sa u p/k v priebehu katetrizácie
problémy?

V5

Je vzorka moču odobratá, posúdená
a odoslaná na vyšetrenie (v prípade potreby)?

V6

Sú v zdravotnej dokumentácii pacientky/klientky
zaznamenané podstatné údaje o katetrizácii
moču?
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Otázka pre sestru

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Dátum:
Podpis:

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:




Skupina starostlivosti:

P/k – ženy s poruchou vyprázdňovania moču

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z4

predchádzať retencii moču;
predchádzať komplikáciám z inkontinencie moču.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, pôrodná asistentka (v prípade potreby so zdravotníckym asistentom).

Š2

Prostredie:

Špeciálne určené priestory na zavádzanie permanentných močových katétrov
alebo upravené priestory na izbe, chrániac intimitu p/k

Š3

Pomôcky:

Sterilná katetrizačná súprava obsahujúca:

rukavice – 1 pár;

rúško s otvorom – 1 ks;

gázové tampóny alebo štvorce – 3-5 ks;

pinzeta – 1 ks;

permanentný močový katéter (PK) vhodnej veľkosti – 1 ks;

striekačka so sterilnou vodou v objeme, ako udáva číslo veľkosti
balónika na PK – 1 ks;

lubrikant – 1 ks (podľa zvyklosti oddelenia napr. Mesocain gél);

antiseptický roztok na sliznice (napr. rivanol vodný roztok) – 50 ml;

nádoba na zber moču (zberné vrecko) – 1 ks;

skúmavka na vzorku moču (ak je potrebvné vyšetriť moč) – 1 ks;

maska – 1 ks;

čiapka (podľa zvyklostí pracoviska) – 1 ks;

emitná miska – 1 ks;

sprievodný lístok na vyšetrnie sterilného moču (podľa ordinácie)
– 1 ks;

lepiaca páska alebo špendlík – 1 ks;
Pomôcky na hygienu perinea a genitáli:

mydlo – 1 ks;

nádoba s teplou vodou – 1 ks;

gáza na umývanie a utieranie – 2 ks;

jednorazové rukavice – 1 pár;

osuška – 1 ks;

jednorazová podložka – 1 ks;

lampa.
Zdravotná dokumentácia



Š4

Dokumentácia:

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k o:

dôvodoch a potrebe zavedenia permanentného močového katétra;

približnej dĺžke času ponechania permanentného močového katétra;

dôležitosti spolupráce pri zavádzaní permanentného katétra (uvoľnenie svalového napätia).

P2

Sestra vysvetlí p/k postup výkonu a ubezpečí ju, že zavádzanie permanentného katétra nie je bolestivé.

P3

Sestra zabezpečí p/k intímne prostredie.

P4

Sestra posúdi u p/k retenciu moču a vyšetrí oblasť močového mechúra poklepom a palpačne. (Ak je
mechúr plný, zvuk je pri poklepe temnejší, pri palpácii močového mechúra tesne nad symfýzou sa
palpačný tlak zvyšuje).

P5

Sestra pripraví p/k na výkon, odhalí jej oblasť perinea a genitálií až nad bedrá a pomôže p/k zaujať
supinačnú polohu, so zdvihnutou panvou, s ohnutými kolenami a so stehnami otočenými navonok
(zdvihnutá panva umožňuje lepší prístup k ústiu močovej rúry a znižuje riziko kontaminácie katétra). Ak
p/k potrebuje pomoc pri udržiavaní potrebnej polohy, zabezpečí ďalšiu osobu. U imobilnej p/k umyje
oblasť perinea a genitálií teplou vodou a mydlom (ošetrovateľská hygiena znižuje počet
mikroorganizmov okolo ústia močovej rúry a možnosť ich zanesenia katétrom do močových ciest).
Opláchne a osuší oblasť perinea a genitálií (opláchnutie odstraňuje mydlo, ktoré by mohlo neskôr tlmiť
pôsobenie antiseptickej látky, pri hygiene použije jednorazové rukavice).

P6

Sestra nastaví svetlo lampy tak, aby dopadalo na perineálnu oblasť. Nasadí si masku a čiapku (podľa
zvyklostí pracoviska).
Sestra si pripraví pomôcky tak, aby k nim mala ľahký prístup:

naleje antiseptický roztok na tampóny, ak nie sú vopred pripravené;

nastrihne obal katétra a pootvorí ho;

otvorí nádobku na vzorku moču a zachováva sterilitu vrchnáka;

pred rodidlá položí zbernú nádobu na moč.
Sestra si navlečie sterilné rukavice, zarúškuje p/k sterilnou rúškou s otvorom, pričom dbá o ochranu
sterility rúška a rukavíc. Vyskúša balónik katétra (na vývod k balóniku pripojí naplnenú striekačku a
vstriekne tekutinu – balónik by sa mal nafúknuť do vhodného objemu a nemal by pretekať; tekutinu po
odskúšaní balónika nasaje späť). Koniec katétra natrie lubrikantom (lubrikant uľahčuje zavedenie
katétra znižovaním trenia).
Sestra očistí ústie močovej rúry:

palcom a prstom nedominantnej ruky roztiahne labia majora a očistí ich na každej strane
pomocou pinzety a tampónov namočených v antiseptickom roztoku (postupuje smerom nadol –
od pubickej časti k análnemu otvoru; na každý ster použije nový tampón);

roztiahne labia minora ďalšími dvoma prstami nedominantnej ruky, primerane odhalí ústie
močovej rúry (vytiahnutím tkaniva malých pyskov ohanbia smerom nahor) a očistí vývod
(najprv smerom nadol a potom z každej strany vývodu; na každý ster použije nový tampón);

po očistení ústia močovej rúry labiá pridržiava, aby sa nad ním neuzavreli.

P7

P8

P9

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie permanentného
močového katétra u ženy

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/46

Strana

3z4

P10

Sestra posúdi tkanivo okolo ústia močovej rúry (zdurenie, exkoriácie, výtok z uretry a pod.).

P11

Sestra zavedie katéter:
 katéter drží v dominantnej ruke v sterilnej rukavici asi 5 cm od konca (uretra u dospelej ženy je
dlhá približne 4 cm, takto uchopený koniec katétra s dostatočne voľným koncom postačuje na
zavedenie do močového mechúra a na jeho ochranu pred náhodnou kontamináciou);
 na ľahšie zavedenie katétra u niektorých precitlivených p/k môže sestra použiť lubrikačný krém
alebo Mesocain gél, ktorým navlhčí ureterálny koniec katétra pomocou sterilného štvorca
mulu;
 požiada p/k, aby sa uvoľnila;
 katétrom, ktorý jemne zavádza do ústia močovej rúry, sleduje ohyby uretry a zavádza ho o 2,5 –
5 cm ďalej od miesta, v ktorom moč začal vytekať. (Posun zabezpečí, že sa balónik nafúkne
vnútri v močovom mechúre a nie v uretre, kde by mohol spôsobiť poranenie);
 odoberie vzorku moču, ak je potrebné;
 vypustí zostávajúci moč do zbernej nádoby;
 nafúkne balónik vstreknutím obsahu naplnenej striekačky;
 odpojí striekačku od katétra (špeciálna chlopňa zabraňuje vytekaniu tekutiny z katétra).

P12

Sestra zabezpečí účinnú polohu balónika:
 balónik mierne potiahne, kým nepocíti odpor (odpor svedčí o tom, že balónik katétra je
primerane nafúknutý a že katéter je dobre zaistený v močovom mechúre);
 po odskúšaní ťah uvoľní (balónik tak nepôsobí nadmerným tlakom na krček močového
mechúra).

P13

Sestra prilepí permanentný močový katéter nealergizujúcou páskou na vnútornú stranu stehna, ak je
zaužívané na oddelení.

P14

Sestra zabezpečí efektívnu drenáž močového mechúra:
 pripojí permanentný katéter na hadičku drenážneho vaku;
 na drenážnej hadičke pri p/k urobí slučku (voľnejší pohyb pre p/k) tak, aby zvyšná časť hadičky
smerovala priamo nadol do drenážneho vaku;
 drenážny vak pripevní ku konštrukcii postele tak, aby bol pod úrovňou močového mechúra p/k
(moč vyteká gravitáciou z močového mechúra do drenážneho vaku);
 vertikálnu hadičku drenážneho vaku pripevní k posteľnej bielizni pripínacím špendlíkom alebo
lepiacou páskou.

P15

Sestra zaznamená zavedenie permanentného močového katétra:

čas a dátum zavedenia permanentného močového katétra;

dôvod zavedenia permanentného močového katétra;

posudzovacie údaje pred zavedením a po zavedení permanentného močového katétra vrátane
reakcie p/k;

množstvo a konzistenciu získaného moču.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Sestra u p/k so zavedeným permanentným katétrom priebežne sleduje/zabezpečuje:

výmenu permanentného katétra raz za 3 – 4 týždne (silikónové katétre môžu byť
zavedené aj dlhšie 2 – 3 mesiace);

bilanciu tekutín;

zvýšenú hygienu;

celkový zdravotný stav p/k.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná dôvod a postup zavedenia permanentného močového katétra.

V2

P/k spolupracuje pri zavádzaní permanentného močového katétra.

V3

P/k toleruje zavedenie permanentného močového katétra.

V4

P/k má zabezpečenú výmenu permanentného katétra (raz za 3 – 4 týždne).

V5

P/k má zabezpečené monitorovanie bilancie tekutín a celkového zdravotného stavu.

V6

Dokumentácia p/k obsahuje všetky údaje súvisiace so zavedením permanentného močového katétra.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Zavedenie permanentného
močového katétra u ženy

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k o dôvode a potrebe
zavedenia permanentného močového katétra?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-2

Kód

P1-2

Kontrolné kritériá

Informovala sestra p/k o približnej dĺžke času
ponechania zavedeného permanentného
močového katétra?

PROCES

Oboznámila sestra p/k s dôležitosťou spolupráce
(uvoľnenie svalového napätia)
pri zavádzaní
permanentného močového katétra?
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P3

Zabezpečila sestra p/k intímne prostredie na
zavedenie permanentného močového katétra?

P4

Posúdila sestra u p/k retenciu moču
pred zavedením permanentného močového
katétra?

1b

0b

P5

Pomohla sestra p/k zaujať účelnú polohu na
výkon?

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P5

P6-7

A OSE SZ/PAS/46

Zabezpečila sestra u imobilnej p/k dostatočnú
hygienu genitálu pred výkonom?
Mala sestra pripravené pomôcky
na zavedenie permanentného močového katétra
v dosahu potreby?
Dodržiavala sestra pri zavádzaní PK zásady
sterility?
Overila sestra funkčnosť balónika
permanentného močového katétra?

P8-9

Vytvorila sestra sterilné pole na zavedenie
permanentného močového katétra?

PROCES

Dodržiavala sestra správny postup pri dezinfekcii
labií a ústia močovej rúry?
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru
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1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

P10

Skontrolovala sestra tkanivo v okolí ústia močovej
rúry?

P11

Postupovala sestra pri zavádzaní permanentného
močového katétra technicky správne?

P12

Overila sestra správnosť polohy a zaistenia
balónika permanentného močového katétra?

1b

0b

P13

Zabezpečila sestra permanentný močový katéter
pred jeho pohybom?

1b

0b

P14

Zabezpečila sestra efektívnu drenáž močového
mechúra?

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

P15

P16

Kód
VÝSLEDOK

Revízia č.:

V1
V2

Zaznamenala sestra do dokumentácie všetky
potrebné údaje súvisiace so zavedením
permanentného močového katétra?
Monitorovala sestra individuálne potreby u p/k
súvisiace so zavedením permanentného
močového katétra?

Kontrolné kritériá
Pozná p/k dôvod a postup zavádzania
permanentného močového katétra?
Spolupracovala p/k počas zavádzania
permanentného močového katétra?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PAS/46

V3

Toleruje p/k zavedený permanentný močový
katéter?

V4-5

Má p/k zabezpečené monitorovanie
individuálnych potrieb súvisiacich so zavedením
permanentného močového katétra?

V6

Obsahuje dokumentácia p/k všetky podstatné
údaje súvisiace so zavedením permanentného
močového katétra?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 - 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)

Dátum:
Podpis:

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

3z3

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie enterálnej výživy

Platné od:

01.11.2014

nasogastickou sondou

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

zabezpečiť nutričnú stabilitu P/K
zlepšiť, udržať alebo opätovne zaviesť optimálny spôsob výživy
zabezpečiť prevenciu výživových problémov

Skupina starostlivosti:

P/K s poruchou prijímania a spracovávania potravy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Pre intermitentný bolus:
-

zmes tekutej, resp. kašovitej konzistencie pripravovanej kuchynskou
technológiou optimálnej teploty,
objemná (Janettova) striekačka,
voda izbovej teploty,
odmerná nádoba (na plnenie striekačky),
buničitá vata 2 ks,
štvorce mulu 3 ks,
emitná miska

Pre intermitentné alebo kontinuálne podávanie z kalibrovaného vaku alebo
fľaše:
- plastické vaky alebo fľaše s tekutou výživou (ponechané pri izbovej
teplote menej ako 3 hod.),
- prevodová súprava s kvapkovou komôrkou a regulačnou svorkou /1ks/,
dávkovacia pumpa (pri podávaní špeciálnou pumpou),
- infúzny stojan,
- jednorazové rukavice /1 pár/,
- štvorce mulu /2 ks/
Š4

Dokumentácia :

Zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie enterálnej výživy
nasogastickou sondou

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra :
- oboznámi P/K a pripraví ho na výkon ,
- posúdi u P/K riziko alergie na niektorú zložku výživy a problémy, ktoré by poukazovali na
zhoršenú toleranciu kŕmenia
- pomôže P/K zaujať správnu polohu (najlepšie v sede; vhodná je poloha, pri ktorej je P/K mierne
zdvihnutý a leží na pravom boku.

P2

Sestra odsaje pomocou striekačky obsah žalúdka a odmeria jeho množstvo pred podaním dávky
/vyhodnocuje sa tým resorbcia poslednej dávky, t. j. zisťuje sa, či má rozpis predchádzajúcej dávky
zostať alebo je ho potrebné zmeniť/.

P3

S použitím vaku, fľaše
Sestra:
zavesí vak na infúzny stojan do výšky 30 cm nad zavedenou sondou;
vypustí vzduch zo súpravy pred podávaním dávky (zamedzí sa tým vniknutiu nadmerného
vzduchu do žalúdka alebo čriev P/K);
pripevní súpravu k sonde a reguluje rýchlosť kvapkania tak, aby sa dávka podávala v predpísaný
čas (môže sa použiť aj pumpa na enterálnu výživu); po podaní dávky instiluje do sondy asi 50 ml
vody, aby sa zabránilo upchatiu sondy.
Pri kontinuálnej výžive (kvapôčkovou metódou) kŕmenie preruší najmenej na 6 hodín, potom aspiruje,
odmeria množstvo obsahu a prepláchne vodou.
-

P4

S použitím Janettovej striekačky
-

pomaly podáva naordinovanú dávku pomocou striekačky (prvých 50 ml pričom sleduje reakcie
P/K. Ak sa P/K necíti dobre, podávanie dávky preruší a pokračuje po odznení príznakov. Rýchlo
podávaná dávka môže vyvolať plynatosť, kŕčovité bolesti alebo reflexné vracanie.

P5

Sestra ukončí výkon, uzavrie hadičku pred vytečením vody a koniec sondy prikryje mulom a pripevní ju
na P/K odev, minimalizuje tým ťah hadičky a jej možnú zmenu polohy.

P6

Sestra požiada P/K, aby zostal v sediacej vzpriamenej Fowlerovej polohe alebo v mierne zdvihnutej
polohe najmenej 30 minút (tieto polohy uľahčujú trávenie a pohyb potravy zo žalúdka a ďalšej časti
tráviacej sústavy a bránia možnej aspirácii potravy do pľúc).
Sestra zabezpečí dekontamináciu, uloží zariadenia a pomôcky, aby boli pripravené na opätovné
použitie.

P7
P8

Sestra zaznamená do dokumentácie príslušné údaje:
- o zložení dávky alebo názov vyrábaného prípravku,
- spôsob podávania dávky,
- jej množstvo, čas podávania dávky,
- dĺžku podávania dávky,
- alergické reakcie ako aj všetky príslušné hodnotenia P/K.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie enterálnej výživy
nasogastickou sondou

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o postupe podávania enterálnej výživy.

V2

P/K pozná spôsob podávania výživy, podávanú výživovú dávku, frekvenciu a množstvo podávanej
stravy.

V3

P/K má prispôsobené jednotlivé dávky enterálnej výživy v individuálnej tolerancii.

V4

Dokumentácia P/K obsahuje potrebné údaje súvisiace s podávaním enterálnej výživy.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Podávanie enterálnej výživy
nasogastrickou sondou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

PROCES







Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P1

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom podávania
enterálnej výživy ?

P2

Aspirovala sestra reziduálny obsah žalúdka
a odmerala jeho množstvo pred podaním dávky?

1b

0b

P3

Ovláda sestra pracovný postup pri podávaní
enterálnej výživy s použitím vaku, fľaše podľa
kritéria P3?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P4

Ovláda sestra pracovný postup podávania výživy
s použitím Janettovej striekačky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Ovláda sestra správnu techniku ukončenia
výkonu?
P5-6

Informovala sestra P/K, aby zostal 30 minút vo
Fowlerovej polohe?

Otázka pre P/K

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

PROCES

P7

P8

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PAS/47

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra príslušné údaje do
dokumentácie ?

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom podávania
výživy?

V2

Bol P/K informovaný o spôsobe podávania, dávke,
množstve a frekvencii podávanej stravy?

V3

Mal P/K prispôsobené jednotlivé dávky
v individuálnej tolerancii ?

V4

Obsahuje dokumentácia P/K záznam o podávaní
enterálnej výživy nasogastrickou sondou?

Revízia č.:

1
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1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Očistná klyzma

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Odstrániť stolicu alebo flatus (plyn):
 ako príprava pred chirurgickým výkonom (napr.: operáciou žlčníka,
hrubého čreva, hernie);
 pred diagnostickým vyšetrením (napr.: rtg žlčníka a žlčových ciest,
rtg driekovej a krížovej oblasti a panvy...);
 odstrániť stolicu pri zápche.
P/k s indikáciou klyzmy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2

Pracovníci:
Prostredie:

Š3

Pomôcky:

Š4

Dokumentácia:

Sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent
Vyčlenené priestory na podávanie klyzmy, vyšetrovacie lôžko (v blízkosti je toaleta)
alebo upravené priestory na izbe, chrániac pritom intimitu p/k
 rektálna rúrka (veľkosť podľa potreby: CH 6 – 26) – 1 ks;
 irigátor s hadicou dlhou 1,5 m zakončenou gumovým nadstavcom s ventilom –
1 ks;
 peán/svorka na prerušenie prietoku tekutiny cez hadicu – 1 ks;
 lubrikant (vazelína) – 1 ks;
 drevená lopatka – 1 ks;
 jednorazové rukavice – 1 pár;
 štvorce buničitej vaty – asi 50-100 g;
 emitná miska – 1 ks;
 absorbčná podložka – 1 ks;
 vodný teplomer – 1 ks;
 infúzny stojan na zavesenie irigátora – 1 ks;
 podložná misa, resp. stolička s misou – 1 ks;
 toaletný papier – 1 ks;
 prikrývka – 1 ks;
 tekutina, ktorú môžeme požiť pri aplikácii klyzmy:
- čistá voda 500 – 1 500 ml s teplotou 38 – 39 °C;
- olejová voda (do čistej vody pridáme 20 ml oleum helianti);
- fyziologický roztok;
- iný, špeciálny roztok (môže naordinovať lekár, alebo sa pripravuje podľa
zvyklostí oddelenia).
Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Očistná klyzma

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k o výkone, vysvetlí mu dôvod a postup výkonu, upozorní p/k, že môže mať po
podaní roztoku pocit plnosti v črevách.

P2

Sestra pomôže p/k zaujať laterálnu polohu (na ľavom boku) s pravou dolnou končatinou zohnutou do
pravého uhla a vloží nepremokavú podložku pod sedaciu časť p/k na ochranu posteľnej bielizne a prikryje
p/k prikrývkou.

P3

Sestra natrie rektálnu rúrku lubrikantom (asi 5 cm), otvorí svorku a nechá vytiecť trochu roztoku cez
spojovacie hadice a rektálnu rúrku, aby unikol všetok vzduch z hadice, potom hadicu svorkou uzavrie.

P4

Sestra si navlečie rukavice, nadvihne sedaciu časť p/k, aby mala dobrý prístup k análnemu otvoru
a zavedie rúrku hladko a pomaly do rekta - nasmeruje ju k pupku (tento uhol sleduje normálne kontúry
konečníka a pomalé zavádzanie zabraňuje vzniku spazmu zvierača). Rúrku zavedie do hĺbky 7 – 10 cm. Ak
sestra pociťuje odpor vnútorného zvierača, požiada p/k, aby sa hlboko nadýchol a potom vstrekne cez
rúrku malé množstvo roztoku na uvoľnenie vnútorného a análneho zvierača. Nikdy nezavádza rúrku
násilne!

P5

Sestra zdvihne nádobu s roztokom do výšky 30 cm nad konečník a uvoľní svorku tak, aby tekutina začala
vtekať do čreva. Roztok podáva pomaly a priebežne sa informuje o pocitoch p/k. (Ak p/k signalizuje pocit
plnosti alebo bolesti v črevách, zastaví tok tekutiny svorkou na 30 sekúnd a potom opäť pokračuje
v podávaní tekutiny, ale prietokom s rýchlosťou, ktorú p/k toleruje). Po vpravení celého množstva
roztoku, alebo ak má p/k silné nutkanie na stolicu a už nemôže viac tekutiny prijať, uzavrie svorku
a vytiahne rektálnu rúrku z anu.

P6

Sestra požiada p/k, aby vpravenú tekutinu zadržal (individuálny maximálny čas). Inkontinentnej osobe
pomôže zadržať roztok tak, že mierne pritlačí na anus buničitou vatou, prípadne jej stláča sedacie svaly
k sebe.

P7

Sestra pomôže p/k posadiť sa na misu, stoličku s misou alebo na toaletu a požiada p/k, aby po použití
toalety nesplachoval (sestra musí posúdiť vyprázdnený obsah). Ak treba odobrať vzorku stolice, požiada
p/k, aby použil misu alebo stoličku s misou.

P8

Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie p/k:
 čas podania klyzmy;
 množstvo a druh podanej tekutiny;
 množstvo, farbu a konzistenciu vypláchnutého obsahu;
 uvoľňovanie plynatosti a abdominálnej distenzie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Očistná klyzma

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

OSE SZ/PAS/48
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k pozná dôvod a postup podávania klyzmy.

V2

P/k spolupracuje pri podávaní klyzmy.

V3

Výkon je zrealizovaný bez komplikácií.

V4

Vylúčený črevný obsah je posúdený.

V5

Vzorka črevného obsahu je odobratá a odoslaná na vyšetrenie (v prípade potreby).

V6

V zdravotnej dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky podstatné údaje súvisiace s očistnou klyzmou.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Očistná klyzma

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2
PROCES







P3-7

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s postupom výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

5b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Uložila sestra P/K do správnej polohy ?
Ovládala sestra pracovný postup pri realizácii
výkonu očistnej klyzmy podľa kritérií P3 - 7 ?

P8

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?

P9

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s výkonom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

VÝSLEDOK

Kód
V1-2
V3
V4

A OSE SZ/PAS/48

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia a
spolupracoval počas výkonu ?
Bola P/K podaná klyzma predpísaným spôsobom
bez komplikácii ?
Sú v dokumentácii P/K zaznamenané potrebné
údaje súvisiace s výkonom ?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 14 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Elektrokardiografické vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PAS/49
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Diagnostický – zaznamenať elektrické impulzy z oblasti srdca

skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou EKG vyšetrenia

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z4

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce alebo iné prirodzené sociálne prostredie p/k

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:







elektrokardiograf s príslušenstvom – 1 ks;
vodivý gel alebo fyziologický roztok – 1 ks;
buničitá vata – cca 100 g;
gázový štvorec – 1 ks (príp. vatové tampóny – 5 ks);
emitná miska – 1 ks.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k s priebehom vyšetrenia (najmä, ak sa predtým p/k ešte nerobilo) a požiada ho, aby
si pred vyšetrením obnažil hrudník, predlaktie horných končatín a dolné končatiny nad členkami.
Vyšetrenie robí v dostatočne teplej miestnosti a zabezpečí intimitu p/k.

P2

Sestra podľa zvyklostí pracoviska zmeria p/k pred vyšetrením fyziologické funkcie a namerané hodnoty
zaznamená do dokumentácie.

P3

Sestra uloží p/k do vodorovnej polohy na lôžko, ktoré má byť dostatočne široké, aby mal p/k horné
končatiny voľne položené pozdĺž tela.

P4

Sestra upozorní p/k, aby zostal ležať uvoľnený a nemenil polohu počas vyšetrenia.

P5

Sestra pred naložením elektród potrie povrch kože v miestach kontaktu snímacích elektród gázovým
štvorcom/vatovými tampónmi namočeným vo fyziologickom roztoku alebo vodivým gélom pre zníženie
tkanivového odporu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P6

Sestra upevní končatinové elektródy štandardne tak, aby snímacie miesta predstavovali vrcholy
približne rovnostranného trojuholníka:
 na pravú hornú končatinu priloží červeno označenú elektródu;
 na ľavú hornú končatinu priloží žlto označenú elektródu;
 na ľavú dolnú končatinu priloží zeleno označenú elektródu;
 na pravú dolnú končatinu priloží čierno označenú elektródu (uzemnenie).

P7

P8

Sestra pomocou gumových balónikov prísavných elektród pripevní hrudníkové zvody (V1 až V6).
Umiestnenie zvodov:
 V1 – 4. medzirebrie parasternálne vpravo;
 V2 – 4. medzirebrie parasternálne vľavo;
 V3 – 5. rebro, uprostred priestoru medzi ľavým okrajom sterna a medioklavikulárnou čiarou;
 V4 – medioklavikulárna čiara vo výške úderu hrotu srdca;
 V5 – predná axilárna čiara, výška úderu hrotu srdca;
 V6 – stredná axilárna čiara.
Sestra počas vyšetrenia p/k podľa potreby usmerňuje.

P9

Sestra zapne registračné zariadenie EKG prístroja a vyhotoví EKG záznam.

P10

Sestra odpojí elektródy od p/k. Ak použila vodivý gél, odstráni ho buničitou vatou. Ak je to potrebné,
pomôže p/k s obliekaním.

P11

Sestra zaznamená vyšetrenie do dokumentácie.

P12

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Platné od:
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UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Elektrokardiografické vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je oboznámený s priebehom vyšetrenia.

V2

P/k má urobený EKG záznam správne.

V3

P/k počas vyšetrenia spolupracoval so sestrou.

V4

V dokumentácii p/k je urobený záznam o vyšetrení.

V5

P/k je informovaný o výsledku vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Elektrokardiografické vyšetrenie
(EKG)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Š1-2

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?

P2

Zmerala sestra p/k pred vyšetrením vitálne
funkcie a zapísala ich do dokumentácie?

1b

0b

P3-4

Uložila sestra p/k do vhodnej polohy a upozornila
ho, aby nemenil polohu počas vyšetrenia?

2b

0b

P5

Potrela sestra povrch kože vodivým prostriedkom
pred založením elektród?

1b

0b

P6

Upevnila sestra správne končatinové zvody?

1b

0b

P7

Umiestnila sestra správne hrudníkové zvody?

1b

0b

P8

Usmerňovala sestra p/k počas vyšetrenia?

1b

0b

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre p/k
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P9

Vyhotovila sestra EKG záznam
požadovanej kvalite?

P10

Postarala sa sestra o p/k po odpojení elektród?

P11

Zaznamenala sestra realizáciu vyšetrenia do
dokumentácie p/k?

P12

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?

Kód
V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PAS/49
v

Kontrolné kritériá
Je p/k dostatočne oboznámený s priebehom
vyšetrenia?
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Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

V2

Má p/k urobený EKG záznam správne?

V3

Spolupracuje p/k so sestrou počas vyšetrenia?

V4

Je v dokumentácii p/k urobený záznam
o vyšetrení?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V5

Pozná p/k výsledok vyšetrenia?

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard
Bandáž dolných končatín (DK)
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zhodnotiť bandáž správne tak, aby splnila liečebný a preventívny
účel;
- zabezpečiť zlepšený venózny návrat.

Skupina starostlivosti:

P/K počas, pred a po operačnej profylaxii žilovej trombózy, pripútaní na
lôžko, s miazgovými opuchmi DK, s chorobami žíl

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky:

2-4 elastické ovínadlá /rozmery 8 -15 cm/,
20 cm leukoplast š.2,5 cm alebo 2 svorky,
vhodná podložka na eleváciu DK

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí P/K dôvody a potrebu zhotovenia bandáže DK.

P2

Sestra informuje P/K o podmienkach zhotovenia bandáže:
 bandáž sa vykonáva prikladaním kompresívneho elastického ovínadla na DK;
 kompresívne ovínadlo sa prikladá ráno v ľahu, po krátkej elevácii DK, ešte pred zvesením
končatín z postele (teda pred tým, než sa žilový systém opäť naplní krvou);
 ak je potrebné priložiť kompresívne ovínadlo v priebehu dňa, je potrebné, aby si P/K pred
priložením kompresívneho ovínadla ľahol a sestra zabezpečí eleváciu DK na 15 – 30 min;
 obväzuje sa vždy celá dolná končatina vrátane chodidla.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
Bandáž dolných končatín
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P3

Sestra si pripraví pomôcky tak, aby ich mala na dosah ruky, druh ovínadla volí podľa účelu, ktorý má
plniť:
 Ovínadlo s krátkym ťahom je málo pružné, vytvára silnú kompresiu. Používa sa v liečbe
ochorení žilového a miazgového systému, pôsobí v povrchovom, ale aj v hlbokom žilovom
systéme. Ovínadlo môže ostať naložené aj na noc a celkovo môže ostať na končatine až 3 dni.
 Ovínadlo s dlhým ťahom má vysokú rozťažnosť, dobre sa prispôsobuje tvaru nohy, účinkuje len
na povrchové žily. Ovínadlo sa na noc a pri dlhšom odpočinku zloží, aby nedošlo k poškodeniu
jemných ciev. Šírka ovínadla sa volí v závislosti od obvodu DK. Množstvo ovínadiel závisí od
veľkosti končatiny a výšky bandáže.

P4

Sestra pripraví P/K na výkon a realizuje ho:
 P/K uloží na lôžko s DK v miernej elevácii (20 – 30°), podloženou vhodnou podložkou na 15 – 30
min.;
 upraví postavenie DK v oblasti členka do pravého uhla a v oblasti kolena do mienej flexie;
 ovínadlo uchopí tak, aby sa hlavica odvíjala v protismere palca a smerovala k vonkajšej strane
tela;
 DK obvíja od základných článkov prstov, od vnútornej strany smerom von po 2 – 3 otočkách
okolo priehlavku, potom ovínadlom ovinie pätu, členok, lýtko a pokračuje smerom na hor až po
stehno; sestra jednotlivými obvinmi sleduje tvar DK;
 koniec ovínadla pevne zalepí alebo zafixuje (svorkami alebo leukoplastom) na vonkajšej strane
obväzu.

Sestra posúdi zhotovenú bandáž:
 technickú stránku (na končatine nesmú byť prázdne miesta);
 stav končatiny (farbu prstov po priložení bandáže a po chôdzi);
 komfort P/K.

P5

P6

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvody pre zhotovenie bandáže.

V2

P/K nepociťuje dyskomfort z priloženej bandáže.

V3

Priložená bandáž spĺňa preventívny respektíve liečebný účel.

V4

V dokumentácii P/K je urobený záznam o zhotovení bandáže.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4

Kód
P1-2
P3

P6

PROCES
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Bandáž dolných končatín







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené podmienky na realizáciu
výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
bandážovanie?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Informovala sestra P/K o dôvode, potrebe a
podmienkach zhotovenia bandáže na DK?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Vybrala sestra na bandáž správny druh ovínadla?

(15 - 30 min.) pred zhotovením bandáže?

P5

1
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Má P/K elevovanú DK dostatočne dlhý čas

P4

Revízia č.:

Leží P/K s elevovanou DK počas prikladania
kompresívneho ovínadla?
Zhotovila sestra bandáž DK technicky správne v
požadovanej výške?
Posúdila sestra zhotovenú bandáž?
Posúdila sestra stav končatiny po zhotovení
bandáže?
Posúdila sestra celkový komfort P/K?

Zaznamenala sestra bandáž do dokumentácie
P/K?

Kontrola pomôcok
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre P/K
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Kód
V1

VÝSLEDOK

V2

A OSE SZ/PAS/50

Kontrolné kritériá
Pozná P/K dôvody, potrebu a spôsob zhotovenia
bandáže?

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

Pociťuje P/K komfort so zhotovenou bandážou?
Spĺňa bandáž DK požadovaný účel –

V3

z hľadiska technického zhotovenia a výberu
kompresívneho ovínadla?

V4

Je výkon zaznamenaný v dokumentácii?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17 - 15 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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ošetrovateľský štandard
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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procesuálny štandard výkonu


Cieľ:



Diagnostický – odhaliť patologické zmeny, odobrať vzorku
sliznice atď.;
Terapeutický – dilatovať stenózy, extrahovať cudzie telesá,
odstrániť patologické útvary, zastaviť krvácanie atď.

Skupina starostlivosti:

pacienti s indikáciou gastrofibroskopie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra so špecializáciou alebo certifikátom z endoskopických vyšetrovacích metód
v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

gastroenterologická ambulancia, endoskopické pracovisko

Š3

Pomôcky :













Š4

Dokumentácia :

gastrofibroskop s príslušenstvom
náustok – 1 ks;
lokálne anestetikum – 1 ks;
jednorazové rukavice – 2 páry;
buničitá vata – 50-100 g (i viac);
gázové štvorce – 2 ks;
emitná miska – 1 ks;
skúmavky na odber histologického materiálu – podľa ordinácie lekára;
žiadanky na vyšetrenie – podľa ordinácie lekára;
pomôcky a zariadenia na dekontamináciu a dezinfekciu použitých pomôcok
(fibroskopu);
ďalšie pomôcky podľa stavu pacienta.

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom
Sestra oboznámi p/k s výkonom z ošetrovateľského hľadiska, vysvetlí mu význam a priebeh vyšetrenia.
Lekár mu vysvetlí dôvod výkonu, a ak p/k súhlasí a je dôkladne poučený aj o možných komplikáciách pri
výkone, podpíše informovaný súhlas. P/k musí byť na výkon psychicky pripravený, pretože vyšetrenie je
pre neho náročné.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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P2

Sestra skontroluje výsledky krvných vyšetrení, najmä vyšetrenie na HbsAg. Ak je výsledok pozitívny
alebo neznámy, plánuje sestra p/k na vyšetrenie ako posledného a fibroskop po použití musí dôkladne
dekontaminovať.

P3

Sestra poučí p/k o tom, že vyšetrenie sa robí nalačno a 12 hodín pred vyšetrením nesmie nič jesť, piť
a fajčiť.

P4

Sestra zistí u p/k možnosť alergie na podávané lieky alebo anestetiká.

P5

Sestra večer – deň pred vyšetrením podá p/k sedatíva, ak ich má naordinované a vyšetrenie je robené
počas hospitalizácie.

P6

Sestra podá p/k pol hodinu až hodinu pred vyšetrením ordinovanú premedikáciu podľa zvyklostí
pracoviska. Podanú premedikáciu zaznamená do dokumentácie.

P7

Sestra sa snaží počas celého výkonu získať p/k pre spoluprácu.

P8

Sestra pripraví k výkonu všetky potrebné pomôcky, ktoré musia byť umiestnené na dosah ruky.

P9

Sestra pripraví potrebnú dokumentáciu na zaznamenanie výkonu.

P10

Sestra skontroluje a pripraví protišokové lieky a pomôcky, vrátane pomôcok na kyslíkovú liečbu.

P11

Sestra upozorní p/k, aby si pred výkonom vybral zubnú protézu, ak ju používa.

P12

Počas výkonu
Sestra vykoná lokálnu anestéziu jazyka a hltana podľa zvyklostí pracoviska.

P13

Sestra uloží p/k do polohy na ľavý bok, do ruky mu dá buničitú vatu a emitnú misku.

P14

Sestra počas výkonu sleduje p/k (dýchanie, pulz, farbu kože ) a spolupracuje s lekárom.

P15

Sestra udržiava s p/k verbálnu aj neverbálnu komunikáciu a fixuje správnu polohu p/k.

P16

Po výkone
Ďalšia starostlivosť o p/k po výkone závisí od toho, či je p/k vyšetrovaný ambulantne alebo počas
hospitalizácie. P/k zostáva 2 – 3 hodiny pod dozorom sestry.

P17
P18

P19

Sestra monitoruje u p/k fyziologické funkcie v stanovených intervaloch. Namerané hodnoty
zaznamenáva do dokumentácie.
Sestra upozorní p/k, aby nejedol ani nepil až do odoznenia lokálnej anestézie, najmenej 2 hodiny. P/k
nesmie piť najmä teplé a dráždivé nápoje, pretože môžu podporiť vznik lokálneho opuchu v oblasti
hltana.
Sestra poučí p/k o tom, aby upozornil ošetrujúci personál na subjektívne ťažkosti.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
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Platné od:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P20

Sestra sleduje celkový stav p/k. Ak p/k vracia, sleduje, či sa v žalúdočnom obsahu nachádza prímes krvi.
Sestra o všetkých zmenách v zdravotnom stave p/k informuje ošetrujúceho lekára.

P21

Sestra ak je potrebné priloží p/k na krk Priesnitzov obklad.

P22

Ak bola počas vyšetrenia odobratá vzorka, sestra zabezpečí jej odoslanie na vyšetrenie spolu s
vyplnenými žiadankami.

P23

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k výkon a všetky potrebné údaje a zistenia.

P24

Sestra zabezpečí dekontamináciu fibroskopu a ostatných pomôcok ako aj ich uloženie predpísaným
spôsobom.

P25

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je dostatočne oboznámený s výkonom, pozná dôvody realizácie výkonu a jeho priebeh.

V2

P/k je dostatočne poučený o možných komplikáciách v súvislosti s výkonom.

V3

P/k súhlasí s realizáciou výkonu. Potvrdil svojím podpisom informovaný súhlas.

V4

P/k je na vyšetrenie dostatočne psychicky pripravený, verbalizuje svoje pocity.

V5

P/k je na vyšetrenie dostatočne pripravený podľa zvyklostí pracoviska.

V6

P/k počas výkonu spolupracuje s ošetrujúcim personálom.

V7

P/k dodržiava obmedzenia a pokyny personálu po výkone.

V8

U p/k sa v súvislosti s výkonom nevyskytli komplikácie.

V9

P/k má fyziologické funkcie v norme.

V10

V dokumentácii p/k je správne zaznamenaný výkon a s ním súvisiace údaje.

V11

Odobratá vzorka je odoslaná na vyšetrenie.

V12

P/k pozná výsledok vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Š2
Š3

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Pred výkonom:
Oboznámila sestra P/K s výkonom z
ošetrovateľského hľadiska?

PROCES

P1-2

01.11.2014
1z3

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Š4

Kód

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Gastrofibroskopia
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Kód

Revízia č.:

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrola prostredia

1b

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

0b

Vysvetlila sestra P/K význam a priebeh výkonu?
Je P/K poučený o možných komplikáciách?

P3
P4-5

P6

Poučila sestra P/K o príprave na vyšetrenie?
Zisťovala sestra u P/K prítomnosť alergie na lieky
a anestetiká a podala sedatíva p/k podľa
ordinácie?
Podala sestra ordinovanú premedikáciu pred
vyšetrením podľa zvyklostí pracoviska
a zaznamenala podanú premedikáciu do
dokumentácie ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P7-9

Získala sestra P/k pre spoluprácu a pripravila
pomôcky na dosah ruky a dokumentáciu na
zaznamenanie výkonu?

P10

Skontrolovala a pripravila protišokové lieky
a pomôcky?

P11

PROCES
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Pozorovanie sestry
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3b

0b

1b

0b

1b

0b

počas výkonu

Upozornila sestra p/k, aby si pred výkonom
vybral protézu?

P12-13

Po výkone:
Vykonala sestra lokálnu anestéziu jazyka a hltana,
uložila p/k do správnej polohy?

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

P14-15

Sledovala sestra p/k počas výkonu ?

Otázka pre P/K

2b

0b

P16-17

Sledovala sestra celkový stav P/K a monitorovala
fyziologické funkcie?

Otázka pre P/K

2b

0b

Informovala sestra ošetrujúceho lekára o
všetkých zmenách v zdravotnom stave P/K?
Poučila sestra P/K, že po výkone nesmie 2 hodiny
piť a jesť?

4b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
1b

0b

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

P18-21

P22

P23-25

Zabezpečila sestra v prípade odobratia vzorky
materiál do laboratória?
Zaznamenala sestra všetky údaje do
dokumentácie a zabezpečila sestra
dekontamináciu prístroja a pomôcok
predpísaným spôsobom?
Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Kód
V1
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s výkonom a priebehom
vyšetrenia?

V2

Bol P/K dostatočne poučený o možných
komplikáciách?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3-5

Súhlasí P/K s realizáciou výkonu?
Je dôsledne pripravený na vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

3b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Spolupracoval P/K s ošetrujúcim personálom?
Dodržal P/K pokyny ošetrujúceho personálu?

V8-9

Sú fyziologické funkcie u P/K v norme a nevyskytli
sa žiadne komplikácie?

V10

Je v dokumentácii P/K zaznamenaný výkon a
všetky potrebné údaje?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozná P/K výsledok vyšetrenia?

Otázka pre P/K

2b

0b

V11-12

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 42 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 39 - 34 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 33 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Diagnostický – odhaliť patologické útvary, zistiť zdroj krvácania,
odobrať vzorku sliznice, diagnostikovať zápalové procesy atď.

Skupina starostlivosti:


Pacienti s indikáciou kolonoskopie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra so špecializáciou alebo certifikátom z endoskopických vyšetrovacích metód
v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Endoskopické pracovisko

Š3

Pomôcky :












Š4

Dokumentácia :

kolonoskop s príslušenstvom;
jednorazové rukavice – 2 páry;
Mesocain gel – príp. iné miestne anestetikum – 1 ks;
perforovaná operačná rúška – 1 ks;
buničitá vata – 50-100 g (príp. viac);
emitná miska – 1 ks;
skúmavky na odber histologického materiálu – podľa ordinácie lekára;
žiadanky na vyšetrenie – podľa ordinácie lekára;
pomôcky a zariadenia na dekontamináciu a dezinfekciu použitých pomôcok
(fibroskopu);
ďalšie pomôcky podľa stavu p/k.

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom
Sestra oboznámi p/k s výkonom z ošetrovateľského hľadiska, vysvetlí mu význam a priebeh
kolonoskopie. Lekár vysvetlí p/k dôvod výkonu, a ak p/k súhlasí s výkonom a je dôkladne poučený,
podpíše informovaný súhlas. P/k musí byť na výkon psychicky pripravený, pretože vyšetrenie je pre
neho náročné a musí byť informovaný o možných komplikáciách v súvislosti s výkonom.

P2

Sestra skontroluje výsledky krvných vyšetrení, najmä vyšetrenie krvi na HbsAg (austrálsky antigén). Pri
pozitívnom alebo neznámom výsledku HbsAg sa musí po výkone kolonoskop dôkladnejšie
dekontaminovať.

P3

Sestra poučí p/k o tom, že vyšetrenie sa robí nalačno a p/k musí mať dokonale vyprázdnené hrubé
črevo. Príprava p/k závisí od zvyklostí daného pracoviska.
Spôsob prípravy p/k:
•
Tri dni pred vyšetrením p/k prijíma bezzvyškovú stravu a dostáva vysoké očistné klyzmy
2x denne.
•
Deň pred vyšetrením p/k dostane iba ľahké raňajky. Od obeda prijíma už len tekutiny vo
zvýšenom množstve. O 14.00 hodine sestra podá p/k ordinovanú dávku X – PREPU. Sestra
poučí p/k, aby vypil 2-3 l tekutín (čaj, voda; nevhodné sú ovocné šťavy a mlieko).
•
Deň pred vyšetrením p/k prijíma tekutú stravu, o 17.00 hod. vypije 100ml MgSO4 a dostane
očistnú klyzmu. Ráno, v deň vyšetrenia, dostane klyzmu opäť (najmenej 2-3 hod. pred
vyšetrením).
Príprava pomocou roztokov s preháňavým účinkom (Fortrans) – ortográdna laváž.

P4

Sestra sleduje vyprázdňovanie p/k, najmä frekvenciu vyprázdňovania.

P5

Sestra večer – deň pred vyšetrením podá p/k sedatíva, ak ich má naordinované.

P6

Sestra podá p/k pol hodinu až hodinu pred vyšetrením ordinovanú premedikáciu podľa zvyklostí
pracoviska. Podanú premedikáciu zaznamená do dokumentácie p/k.

P7

Sestra sa snaží získať p/k pre spoluprácu.

P8

Sestra pripraví všetky potrebné pomôcky k výkonu a účelne ich umiestni na dosah ruky.

P9

Sestra pripraví potrebnú dokumentáciu na zaznamenanie výkonu.

P10

Počas výkonu
Sestra uloží p/k do predpísanej polohy na ľavom boku s pokrčenými dolnými končatinami.

P11
P12

Sestra zabezpečí p/k intimitu použitím perforovanej operačnej rúšky.
Sestra natrie koniec kolonoskopu Mesocain gelom, medzitým lekár vyšetrí p/k per rektum a zavádza
kolonoskop.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P13

Sestra udržiava p/k v predpísanej polohe, resp. pomáha mu pri zmene polohy, aby mohol lekár posúvať
kolonoskop a realizovať vyšetrenie.

P14

Sestra sleduje celkový stav p/k, pretože vyšetrenie môže byť bolestivé. Všetky zmeny hlási lekárovi.

P15

Sestra udržiava s p/k verbálnu i neverbálnu komunikáciu a fixuje správne dodržiavanie polohy p/k.

P16

Po výkone
Sestra poučí p/k aby vypustil všetok vzduch z čriev.

P17

Sestra monitoruje v stanovených intervaloch fyziologické funkcie p/k. Namerané hodnoty zaznamenáva
do dokumentácie.

P18

Sestra poučí p/k o tom, aby upozornil ošetrujúci personál na subjektívne ťažkosti, napr. bolesti brucha.

P19

Sestra upozorní p/k, aby počas 6 hodín dodržiaval kľud na lôžku a neprijímal potravu. Ak nenastanú
žiadne komplikácie, môže p/k po 6 hod. prijímať tekutú potravu a po 24 hod. prechádza na pôvodnú
stravu.

P20

Sestra sleduje celkový stav p/k. O všetkých zmenách zdravotného stavu p/k informuje ošetrujúceho
lekára.

P21

Sestra monitoruje defekáciu p/k, prímesy v stolici, meteorizmus, črevnú peristaltiku.

P22

Ak bola počas vyšetrenia odobratá vzorka, sestra zabezpečí jej odoslanie na vyšetrenie spolu
s vyplnenými žiadankami.

P23

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k výkon a všetky potrebné údaje a zistenia.

P24

Sestra zabezpečí dekontamináciu kolonoskopu a ostatných pomôcok a ich uloženie predpísaným
spôsobom.

P25

Sestra monitoruje výsledok vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je dostatočne oboznámený s výkonom, pozná dôvody realizácie výkonu a jeho priebeh.

V2

P/k je dostatočne poučený o možných komplikáciách v súvislosti s výkonom.

V3

P/k súhlasí s realizáciou výkonu. Potvrdil svojím podpisom informovaný súhlas.

V4

P/k je na vyšetrenie dostatočne psychicky pripravený, verbalizuje svoje pocity.

V5

P/k je dôkladne pripravený na vyšetrenie podľa zvyklostí pracoviska.

V6

P/k počas výkonu spolupracoval s ošetrujúcim personálom.

V7

P/k dodržiaval obmedzenia a pokyny ošetrujúceho personálu po výkone.

V8

V súvislosti s výkonom sa u p/k nevyskytli komplikácie.

V9

P/k má fyziologické funkcie v norme.

V10

V dokumentácii p/k je správne zaznamenaný výkon a s ním súvisiace údaje.

V11

Odobratá vzorka je odoslaná na vyšetrenie.

V12

P/k pozná výsledok vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Kolonoskopia







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Š1

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Š2

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

1b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s výkonom
z ošetrovateľského hľadiska?
Pozná p/k význam a priebeh kolonoskopie?

P1

PROCES

Má p/k dostatočné informácie o možných
komplikáciách v súvislosti s výkonom?

Otázka pre p/k
Rozhovor s p/k

Je p/k dostatočne psychicky pripravený na výkon?

P2

Skontrolovala sestra výsledky vyšetrenia krvi
u p/k?
Poučila sestra p/k o príprave na vyšetrenie?

P3

Pripravila sestra p/k na vyšetrenie podľa zvyklostí
pracoviska?

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES
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P4

Sledovala sestra vyprázdňovanie p/k pred
vyšetrením?

1b

0b

P5

Podala sestra p/k ordinované sedatíva pred
vyšetrením?

1b

0b

Otázka pre sestru

P6

Podala sestra p/k premedikáciu?

1b

0b

P7

Získala sestra p/k pre spoluprácu?

1b

0b

P8

Umiestnila sestra všetky potrebné pomôcky na
dosah ruky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P9

Pripravila sestra dokumentáciu pred výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P10

Uložila sestra p/k do správnej polohy?

1b

0b

P11

Zabezpečila sestra p/k intimitu počas vyšetrenia?

1b

0b

Ovláda sestra postup pri vyšetrení?

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P12-13

P14

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Sledovala sestra celkový stav p/k počas výkonu?
Udržiavala sestra s p/k verbálnu i neverbálnu
komunikáciu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P15
Zaisťovala sestra správnu polohu p/k počas
vyšetrenia?

P16

Poučila sestra p/k, aby vypustil všetok vzduch
z čriev?

Otázka pre p/k

1b

0b

P17

Monitoruje sestra v stanovených intervaloch
fyziologické funkcie p/k?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P18

Poučila sestra p/k o tom, aby informoval
ošetrujúci personál o subjektívnych ťažkostiach?

Otázka pre p/k

1b

0b

P19

Poučila sestra p/k o dodržiavaní režimu po
vyšetrení?

Otázka pre p/k

1b

0b

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Poučila sestra p/k o obmedzení v príjme potravy
po výkone?
Monitorovala sestra celkový stav p/k po výkone?

P20

PROCES

Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o všetkých zmenách v zdravotnom stave p/k?
P21
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Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Monitorovala sestra vyprázdňovanie p/k?
Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P25

Monitorovala sestra výsledok vyšetrenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Je p/k dostatočne oboznámený s výkonom?
Je p/k v dostatočnej miere poučený o možných
komplikáciách?

Metóda hodnotenia

Áno
1b

Nie
0b

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

P24

V2
V3

Súhlasí p/k s realizáciou výkonu?

V4

Je p/k na vyšetrenie psychicky pripravený?

Otázka pre sestru

1b

0b

V5

Je p/k pripravený na vyšetrenie podľa zvyklostí
pracoviska?

Otázka pre sestru

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 41 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 40 - 32 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 31 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

3z3

Zabezpečila sestra odoslanie odobratej vzorky na
vyšetrenie?
Zaznamenala sestra správne všetky potrebné
údaje a zistenia do dokumentácie p/k?
Zabezpečila sestra dekontamináciu kolonoskopu
a ostatných pomôcok predpísaným spôsobom?

P22
P23

VÝSLEDOK
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