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OSE SZ/CHIR/

Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

OSE SZ/CHIR/01

Preväz aseptickej rany

Dátum
platnosti
1.11.2014

2.

OSE SZ/CHIR/02

Holenie operačného poľa

1.11.2014

3.

OSE SZ/CHIR/03

Spolupráca sestry pri punkcii kĺbu/dutiny

1.11.2014

4.

OSE SZ/CHIR/04

Preväz septickej rany

1.11.2014

5.

OSE SZ/CHIR/05

Spolupráca sestry pri naloženie Notakovej extenzie na dolnú
končatinu

1.11.2014

6.

OSE SZ/CHIR/06

Spolupráca sestry pri incízii

1.11.2014

7.

OSE SZ/CHIR/07

Preväz septickej rany metódou vlhkého hojenia

1.11.2014

8.

OSE SZ/CHIR/08

Chirurgická dezinfekcia rúk

1.11.2014

9.

OSE SZ/CHIR/09

Kontinuálne podávanie enterálnej výživy cez PEG

1.11.2014

10.

OSE SZ/CHIR/10

Podávanie enterálnej výživy jejunálnou sondou

1.11.2014

11.

OSE SZ/CHIR/11

Podávanie enterálnej výživy cez perkutánnu endoskopickú
gastrostómiu PEG - BOLUS

1.11.2014

12.

OSE SZ/CHIR/12

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s poruchou vedomia

1.11.2014

13.

OSE SZ/CHIR/13

Ošetrovanie pacienta s hrudníkovou drenážou

1.11.2014

14.

OSE SZ/CHIR/14

Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

15.

OSE SZ/CHIR/15

Predoperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

16.

OSE SZ/CHIR/16

Starostlivosť o Redón drén

1.11.2014

17.

OSE SZ/CHIR/17

Starostlivosť o spádový drén

1.11.2014

18.

OSE SZ/CHIR/18

Spolupráca sestry pri extrakcii drénu

1.11.2014

19.

OSE SZ/CHIR/19

Spolupráca pri vybratí stehov

1.11.2014

20.

OSE SZ/CHIR/20

Spolupráca pri nakladaní sadry

1.11.2014

21.

OSE SZ/CHIR/21

Starostlivosť o vonkajší fixátor Kirschnerova extenzia

1.11.2014

22.

OSE SZ/CHIR/22

Aplikácia chladu

1.11.2014

23.

OSE SZ/CHIR/23

Príprava pacienta na irigografické vyšetrenie

1.11.2014

24.

OSE SZ/CHIR/24

Príprava pacienta na funkčné vyšetrenie obličiek

1.11.2014

25.

OSE SZ/CHIR/25

Spolupráca sestry pri odbere bioptického materiálu

1.11.2014

26.

OSE SZ/CHIR/26

Ošetrovanie kolostómie jednodielným systémom

1.11.2014
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27.

OSE SZ/CHIR/27

Ošetrovanie kolostómie dvojdielnym systémom

1.11.2014

28.

OSE SZ/CHIR/28

Spolupráca sestry pri ošetrovaní pacientov s popáleninou I.II.stupňa

1.11.2014

29.

OSE SZ/CHIR/29

Spolupráca sestry pri ošetrovaní pacientov s popáleninou III. A
IV. stupňa

1.11.2014

ORL JZS

30.
31.

OSE SZ/ORL JZS/01

Spolupráca sestry pri otoskopickom vyšetrení

1.11.2014

32.

OSE SZ/ORL JZS/02

Spolupráca sestry pri výplachu ucha

1.11.2014

33.

OSE SZ/ORL JZS/03

Spolupráca sestry pri paracentéze bubienkovej blanky

1.11.2014

34.

OSE SZ/ORL JZS/04

Spolupráca sestry pri rinoskopii

1.11.2014

35.

OSE SZ/ORL JZS/05

Spolupráca sestry pri zastavovaní krvácania z nosa -predná
tamponáda

1.11.2014

36.

OSE SZ/ORL JZS/06

Spolupráca sestry výplachu prínosových dutín

1.11.2014

37.

OSE SZ/ORL JZS/07

Spolupráca sestry pri zastavovaní krvácania z nosa –
elektrokoagulácia

1.11.2014

38.

OSE SZ/ORL JZS/08

Spolupráca sestry pri výmene tracheostomickej kanyly

1.11.2014

39.

OSE SZ/ORL JZS/09

Čistenie dvojitej tracheostomickej kanyly

1.11.2014

40.

OSE SZ/ORL JZS/10

Audiometrické vyšetrenie

1.11.2014

41.

OSE SZ/ORL JZS/11

Tympanometrické vyšetrenie

1.11.2014

42.

OSE SZ/ORL JZS/12

Inštilácia liekov do vonkajšieho zvukovodu

1.11.2014

43.

OSE SZ/ORL JZS/13

Spolupráca sestry pri punkčnej dilatačnej tracheostómii

1.11.2014

OČNÁ JZS

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

OSE SZ/OČNÁ JZS/01

Príjem pacienta na očnú JZS

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/02

Štruktúra a vedenie ošetrovateľskej dokumentácie na
Očnej JZS

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/03

Vyšetrenie vísusu

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/04

Aplikácia subkonjuktiválnej injekcie

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Spolupráca sestry pri odstraňovaní cudzieho telesa z oka

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/06

Laserové ošetrenie presakujúcich ciev na sietnici

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/07

Predoperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pred
operáciou oka

1.11.2014
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53.
54.
55.
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OSE SZ/OČNÁ JZS/08

Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po
operácii oka

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/09

Prestrek slzníka u dieťaťa

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/10

Flourescenčná angiografia

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/11

Aplikácia liekov do spojovkového vaku

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/12

Meranie vnútroočného tlaku – kontaktným tonomerom

1.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/13

Meranie vnútroočného tlaku –bezkontaktným tonomerom

1.11.2014

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Preväz aseptickej 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:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

zabezpečiť kontrolu a ošetrenie rany, sterilné krytie
podporiť hojenie rany

Skupina starostlivosti:

P/K s narušenou celistvosťou kože a podkožných štruktúr

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra / sestra so špecializáciou

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

sterilné tampóny 4-8ks, sterilné štvorce 5ks alebo sterilné krytie podľa veľkosti rany,
sterilné chirurgické nástroje - peány, nožnice, pinzety, dezinfekčné roztoky, emitné
misky 2ks, sterilné rukavice 2 páry, preväzové nožnice, náplasť / leukoplast,
leukopur/, preväzový stolík, sterilný kompres, sterilný perforovaný kompres

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a postup preväzu z ošetrovateľského hľadiska.

P2 Sestra pripraví podľa druhu rany na preväz potrebné pomôcky na sterilný stolík a preväzový stolík.
P3 Sestra dodržuje aseptický postup pri ošetrovaní rán, pred a po ošetrení si umyje ruky.
P4 Sestra upraví polohu P/K a odstráni krytie z rany.
P5 Sestra posudzuje počas preväzovania ranu priamo alebo posudzuje obväz a iné údaje súvisiace s ranou
(bolesť, opuch, exsudát, zápach, drény).
P6 Sestra spolupracuje s lekárom pri výkone, leje roztoky na tampóny nad emitnou miskou zo vzdialenosti asi
10cm tak, aby sa nedotkla hrdlom nádoby a aby boli mierne presiaknuté.
P7 Sestra odloží použité nástroje do jednej emitnej misky, použitý mulový materiál do druhej emitnej misky.
P8 Po ošetrení sestra aplikuje na ranu sterilné krytie, ktoré fixuje náplasťou.

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 počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.
P10 Sestra uloží pomôcky, zabezpečí dekontamináciu a mechanickú očistu nástrojov, dezinfikuje a pripraví ich
na sterilizáciu.
P11 Sestra poučí P/K o prejavoch prípadných komplikácii a aby informoval sestru alebo ošetrujúceho lekára
o ich výskyte.
P12 Sestra zaznamená do dokumentácie P/K preväz a údaje o hojení rany.
P13 Sestra udržuje okolie rán čisté a suché.
P14 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte príznakov komplikácii hojenia rán.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K pozná význam a postup ošetrovania rany.
V2 P/K má ošetrenú ranu predpísaným spôsobom za dodržania aseptického postupu.
V3 P/K je poučený o ošetrovaní rany v domácom prostredí.
V4 P/K pozná príznaky komplikácií počas hojenia 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

PROCES







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 -5

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Preväz aseptickej rany

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1

1

Strana
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Š1-3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom
a postupom preväzu?
Pripravila sestra pomôcky podľa druhu rany?
Dodržala sestra aseptický postup pri ošetrovaní
rany?
Uložila sestra P/K do správnej polohy
a odstránila krytie?
Posúdila sestra počas preväzu ranu a údaj
súvisiaci s ranou?

P6-7

Spolupracovala sestra s lekárom pri výkone
a postupovala pri realizácii preväzu správne ?

P8-10

Po ošetrení zakryla sestra ranu sterilným krytím
a fixovala náplasťou?
Udržiavala sestra počas preväzu kontakt
s P/K?
Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

P11

Poučila sestra P/K o prípadných komplikáciách?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

4b

0b

2b

0b

3b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre P/K

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

P12

Zaznamenala sestra do dokumentácie údaje
o hojení rany?

P13

Sledovala a udržiavala sestra okolie rany suché
a čisté?

P14

Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o príznakoch komplikácií hojenia rany?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/01

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o význame a postupe
ošetrenia rany?

V2

Mal P/K ošetrenú ranu predpísaným spôsobom
za dodržania aseptických podmienok ?

V3

Bol P/K poučený o ošetrení rany v domácom
prostredí ?
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Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Priama kontrola rany

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K
V4

Bol P/K edukovaný o príznakoch
komplikácii ?

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Holenie operačného poľa

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/02
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procesuálny štandard výkonu
odstrániť ochlpenie z miesta operačného poľa

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

P/K s indikáciou operačného výkonu
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

sestra, zdravotnícky asistent, sanitár
zdravotnícke zariadenie, izba pacienta, kúpeľňa
jednorazový holiaci strojček 1ks, jednorazová žiletka, mydlo na holenie, kefka na
holenie, buničitá vata 3 ks, jednorazové rukavice 1 pár, emitná miska 1ks, nádoba
na opláchnutie, antiseptický roztok,
zdravotná ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Zdravotnícky pracovník informuje P/K o výkone, vysvetlí dôvod a postup výkonu.

P2

Zdravotnícky pracovník zabezpečí intimitu prostredia počas realizácie výkonu.

P3
P4
P5
P6
P7
P8

Zdravotnícky pracovník pomôže P/K zaujať požadovanú polohu pred holením operačného poľa.
Zdravotnícky pracovník v spolupráci so sestrou si pripraví pomôcky (holiaci strojček, jednorazovú
žiletku ), mydlo a kefku na holenie; natiahne si jednorazové rukavice.
Zdravotnícky pracovník namydlí ochlpenú časť, ľavou rukou napína nad holeným miestom kožu, čím ju
chráni pred poranením; P/K holí smerom zhora dole.
Zdravotnícky pracovník opláchne holené miesto antiseptickým roztokom, osuší .
Zdravotnícky pracovník zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
Zdravotnícky pracovník zaznamená výkon do zdravotnej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4

P/K pozná dôvod a postup výkonu holenia.
P/K má zabezpečenú intimitu počas výkonu.
Zdravotnícky pracovník má ochranné pracovné prostriedky počas výkonu.
Výkon je zaznamenaný do zdravotnej 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.

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 Holenie operačného poľa







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Kontrola prostredia

Š4

Má zdravotnícky pracovník 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

2b

0b

2b

0b

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Oboznámil
zdravotnícky
pracovník
s priebehom výkonu?

Kontrola pomôcok

P/K

Zabezpečil zdravotnícky pracovník P/K intimitu
prostredia?

PROCES

Revízia č.:

P2 -4

Pomohol zdravotnícky pracovník zaujať
požadovanú polohu?

P/K

Pripravil si zdravotnícky pracovník v spolupráci so
sestrou pomôcky potrebné k výkonu?

P5-6

P7-8

Ovládal zdravotnícky pracovník pracovný postup ,
postupoval počas výkonu holenia technicky
správne?
Zabezpečil zdravotnícky pracovník
dekontamináciu pomôcok a potrebnú
dokumentáciu ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok

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

A OSE SZ/CHIR/02

Kontrolné kritériá

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Bol P/K oboznámený s dôvodom a postupom
výkonu holenia?
V1-2

Otázka pre P/K
Mal P/K zabezpečenú intimitu počas výkonu?

VÝSLEDOK

2z2

Mal zdravotnícky pracovník počas realizácie
výkonu ochranné pracovné prostriedky?
V4-5
Bol výkon zaznamenaný do dokumentácie P/K?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 14 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 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

Spolupráca sestry pri punkcii
kĺbu/dutiny

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/03

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou punkcie kĺbu/dutiny

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)
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uvoľniť tlak odčerpaním nadbytočnej tekutiny
získať vzorku tekutiny na laboratórnu analýzu

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:
Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

sestra/sestra so špecializáciou v chirurgických odboroch v spolupráci s lekárom,
zdravotnícky asistent
zdravotnícke zariadenie
sterilné punkčné ihly -1 ks, sterilné ihly na podanie anestetika 2 ks, sterilné
striekačky 10 ml – 1 ks, 20 ml - 1 ks, antiseptikum, anestetikum, chirurgická
pinzeta/peán, nožnice, sterilné rukavice – 1 pár, rúška sterilná celá – 1 ks,
perforovaná rúška – 1 ks, sterilné tampóny – 10 ks, sterilné štvorce- 2 ks, náplasť /
leukoplast, leukopor/ 20 - 30 cm, elastické ovínadlo – 1 ks, jednorazová podložka – 1
ks, emitná miska, nádoba na zachytenie punktátu, skúmavky na vzorky punktátu – 2
ks, sklenený odmerný valec, krajčírsky meter na zmeranie obvodu kĺbu, jednorazový
holiaci strojček – 1 ks, žiadanky na vyšetrenie punktátu
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o výkone, z ošetrovateľského hľadiska vysvetlí význam a priebeh punkcie
kĺbu/dutiny.

P2

Sestra si overí prítomnosť alergie u P/K, najmä na lokálne antiseptiká a anestetiká.

P3

Sestra zmeria cez prostriedok kĺbu krajčírskym metrom obvod kĺbu a hodnotu zaznamená
do dokumentácie P/K.

P4

Sestra zabezpečí podľa potreby vyholenie určeného miesta vpichu.

P5

Sestra pripraví pomôcky na sterilný stolík a účelne ich umiestni na dosah ruky.

P6

Sestra zaistí účelnú, ale pohodlnú polohu P/K a obnaží koleno.

P7

Sestra zdôrazní P/K potrebu spolupracovať s ošetrujúcim personálom.

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

Spolupráca sestry pri punkcii

Platné od:

01.11.2014

kĺbu/ dutiny
OSE SZ/CHIR/03
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P8

Sestra podáva pri výkone lekárovi pomôcky na očistenie a dezinfekciu miesta vpichu
a anestetikum na lokálne znecitlivenie.

P9

Lekár po napichnutí kĺbu/dutiny odoberie vzorku punktátu na vyšetrenie. Sestra od lekára preberie
vzorku a odmeria množstvo punktátu.

P10 Sestra sterilne ošetrí miesto vpichu a obviaže kĺb elastickým ovínadlom.

P11

Sestra zabezpečí vyšetrenie odobratej vzorky punktátu (označí skúmavku, vypíše sprievodnú žiadanku
a zabezpečí transport vzorky do laboratória).

P12 Sestra sleduje po punkcii stav P/K, stav ovínadla a prítomnosť bolesti.
P13 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.
P14 Sestra zaznamená potrebné údaje o výkone do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o výkone, pozná význam a priebeh punkcie kĺbu/dutiny.

V2

P/K spolupracuje počas výkonu s ošetrujúcim personálom.

V3
V4
V5

P/K má realizovaný výkon predpísaným spôsobom.
Odobratá vzorka punktátu je odoslaná na vyšetrenie.
V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje súvisiace s punkciou
kĺbu/dutiny.

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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Vyhodnotenia splnenia štandardu Spolupráca sestry pri punkcii
kĺbu/dutiny

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
Oboznámila sestra P/K s výkonom
a priebehom punkcie kĺbu/dutiny?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K
pred výkonom?

P3

Odmerala sestra P/K pred výkonom obvod
kolena?

P4

Zabezpečila sestra vyholenie miesta vpichu?

P5

Pripravila sestra všetky potrebné pomôcky
na výkon?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P6

Zaistila sestra pohodlnú polohu P/K ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P7

Vysvetlila sestra P/K dôležitosť spolupráce
s ošetrujúcim personálom počas výkonu ?

Otázka pre P/K

1b

0b

P8

Podala sestra lekárovi pomôcky
na dezinfekciu miesta vpichu a potrebné
anestetikum ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

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

Prevzala sestra od lekára odobratú vzorku
punktátu na vyšetrenie a odmerala množstvo
punktátu ?

P10

Ošetrila sestra miesto vpichu?

P11

Zabezpečila sestra označenie a transport vzorky
na vyšetrenie?

P12

Sledovala sestra celkový stav P/K po výkone ?

P13

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

P14

Zaznamenala sestra realizovaný výkon
do dokumentácie P/K?

Kód
V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/03

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o význame a priebehu
punkcie kĺbu ?

V2

Spolupracoval P/K počas výkonu
s ošetrujúcim personálom?

V3

Mal P/K realizovaný výkon predpísaným
spôsobom?

V4

Bol odobratý materiál odoslaný na vyšetrenie?

V5

Bol v dokumentácii P/K urobený záznam
o výkone?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

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

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Preväz septickej 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:
Cieľ:

OSE SZ/CHIR/04

Strana
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procesuálny štandard výkonu



zabezpečiť hojenie rany
podporiť hojenie, aplikácia liekov a liečivých látok

Skupina starostlivosti:
P/K s indikáciou preväzu septickej rany
Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

sterilné chirurgické nástroje- peán, nožnice, pinzeta, sterilné rúško 1 ks, sterilné
tampóny 4-8 ks, sterilné štvorce 5 ks, buničitá vata 5 ks, ovínadla rôznych rozmerov,
dezinfekčné roztoky / podľa zvyklostí pracoviska/, emitné misky 2 ks, sterilné rukavice
1 pár, jednorazové rukavice 1 pár, preväzové nožnice, náplasť /leukoplast, leukopur/
10 – 20 cm, ordinované lieky, preväzový stolík, výterovka na odber kultivácie 1ks,

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia.
P2 Sestra si overí u P/K prítomnosť alergie na dezinfekčný roztok a náplasť.
P3 Sestra pripraví potrebné pomôcky na preväzový stolík, pred a po ošetrení si umyje ruky a dodržiava
aseptický postup pri ošetrení rany.
P4 Sestra upraví polohu P/K podľa miesta septickej rany a privolá lekára .
P5 Sestra si navlečie jednorazové rukavice a odstráni krycí obväz.
P6 Sestra posúdi:
 ranu aspekciou, palpáciou, príp. čuchom,
 vyhodnotí vzhľad rany, exsudátu, opuch, zápach, bolesť,
 faktory ovplyvňujúce hojenie rán / cievne zásobenie, imunitný stav P/K, stav výživy, fajčenie,
atď./.

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

Preväz septickej rany

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/04
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P7 Sestra podľa ordinácie lekára odoberie vzorku z rany na kultivačné vyšetrenie.
P8 Sestra podá lekárovi v podávkových kliešťach potrebné inštrumenty na ošetrenie rany, tampón, ktorý
navlhčí požadovaným dezinfekčným roztokom podľa ordinácie lekára. Roztoky sestra leje nad emitnou
miskou zo vzdialenosti cca 10 cm tak, aby sa nedotkla hrdlom nádoby.
P9 Po ošetrení sestra zakryje ranu sterilným štvorcom a zafixuje náplasťou alebo ovínadlom.
P10 Sestra počas výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav. Poučí P/K o prejavoch prípadných
komplikácií a o potrebe informovať sestru alebo ošetrujúceho lekára o ich výskyte.
P11 Sestra odkladá použité jednorazové pomôcky do jednej emitnej misky a nástroje vkladá
do pripravenej nádoby s dezinfekčným prostriedkom podľa zvyklosti pracoviska.
P12 Sestra zabezpečí odoslanie kultivačného materiálu do laboratória, ak bola odobraná.
P13 Sestra uloží pomôcky, zabezpečí dekontamináciu a mechanickú očistu nástrojov, dezinfikuje nástroje
a pripraví ich na sterilizáciu.
P14 Sestra zaznamenala výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o výkone, pozná význam ošetrenia rany.
V2 P/K má ošetrenú ranu predpísaným spôsobom.
V3 P/K je informovaný o možných príznakoch komplikácií počas hojenia rany.
V4 V dokumentácií P/K je 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:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

PROCES

P3

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Preväz septickej rany







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

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na preväz
septickej rany?

Š4

P2

1

Strana

A OSE SZ/CHIR/04

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kód
P1

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom?

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

Overila si sestra prítomnosť alergie
na dezinfekčný roztok a náplasť?
Pripravila si sestra potrebné pomôcky
na preväzový stolík?
Umyla si sestra ruky pred a po ošetrení a dodržala
aseptický postup pri ošetrení rany?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P4

Upravila sestra polohu u P/K podľa miesta
septickej rany a privolala lekára?

1b

0b

P5

Navliekla si sestra jednorazové rukavice
a odstránila krycí obväz?

1b

0b

P6

Posúdila sestra septickú ranu?

1b

0b

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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Odobrala sestra vzorku z rany na kultivačné
vyšetrenie podľa ordinácie lekára?

1b

0b

P8-9

Postupovala sestra pri preväze podľa
kritérií P8-9?

2b

0b

P10

Komunikovala sestra s P/K počas výkonu a poučila
ho o možných komplikáciách?

1b

0b

P11

Uložila sestra použité pomôcky do emitnej misky
a nástroje do pripravenej nádoby s dezinfekčným
prostriedkom podľa zvyklostí pracoviska?

1b

0b

P12

Zabezpečila sestra transport kultivačného
materiálu do laboratória?

1b

0b

P13

Vykonala sestra mechanickú očistu a dezinfekciu
nástrojov?

1b

0b

P14

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K informovaný o výkone?

V2

Mal P/K ošetrenú septickú ranu predpísaným
spôsobom?

V3

Bol P/K informovaný o možných komplikáciách
počas hojenia rany?

V3

Mal P/K zaznamenaný výkon v dokumentácii ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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
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Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/04

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

Spolupráca sestry pri naložení
Notakovej extenzie na dolnú
končatinu

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/05

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

správne naloženie Notakovej extenzie, aby splnila liečebný
a preventívny účel
predchádzať ďalšiemu posunu zlomenín DK po úraze
minimalizovať negatívne pocity P/K

Skupina starostlivosti:

P/K po úrazoch, pred operačným zákrokom krčka stehennej kosti,
po luxácii bedrového kĺbu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie, chirurgická ambulancia, izba pacientov

Š3

Pomôcky :

elastické ovínadlá /rozmery 8-12 cm/ 2ks, svorky 2ks, leukoplast 10-50cm,
Braunova dlaha 1ks, Notakova extenzia 1ks, Mentolový roztok p.p., Menalind
krém p.p., závažie podľa ordinácie lekára

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetli P/K potrebu a podmienky naloženia Notakovej extenzie DK. Upokojí P/K.

P2

Sestra si pripraví pomôcky tak, aby ich mala na dosah ruky:

P3

-

šírka ovínadla sa volí v závislosti od obvodu DK /8-12 cm/,

-

množstvo ovínadiel závisí od veľkosti končatiny a výšky bandáže,

-

množstvo závažia v Kg sa volí v závislosti od hmotnosti P/K.

Notakova extenzia :
-

zostáva naložená na zlomenej DK až do vykonania operačného zákroku,

-

počas dňa a noci sa smie sňať dolu (prevencia dekubitov), len 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

Spolupráca sestry pri naložení
Notakovej extenzie na dolnú
končatinu.

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/05

P4

Strana
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Sestra pripraví P/K na výkon a realizuje ho:
-

uloží postihnutú DK na Braunovu dlahu a upraví správne postavenie DK,

-

pred naložením Notakovej extenzie DK natrie mentolom, prípadne Menalind krémom,

-

pásy Notakovej extenzie priloží k postihnutej končatine z vonkajšej a vnútornej strany,

-

sestra obvíja DK pričom jednotlivými obvinmi sleduje tvar DK. Koniec ovínadla pevne zalepí, alebo
zafixuje /svorkami alebo leukoplastom/ na vonkajšej strane obväzu,

-

na šnúrky Notakovej extenzie pripevní závažie podľa ordinácie lekára.

P5

Sestra sleduje pravidelne počas dňa a noci ťah a funkčnosť Notakovej extenzie, prípadné zmeny hlási
lekárovi.

P6

Po výkone sestra zabezpečí uloženie pomôcok a urobí záznam do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvod naloženia Notakovej extenzie.

V2

P/K nepociťuje dyskomfort z naloženej Notakovej extenzie.

V3

Naložená Notakova extenzia spĺňa preventívny a liečebný účel.

V4

V dokumentácii P/K je urobený záznam o naložení Notakovej extenzie.

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 naložení
Notakovej extenzie na dolnú končatinu

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

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom a dôvodom
naloženia Notakovej extenzie?

Má sestra pripravené potrebné pomôcky
na realizáciu výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola pomôcok

PROCES

P2-3
Ovláda sestra pracovný postup pri naložení
Notakovej extenzie?

P4-5

Postupovala sestra pri realizácii výkonu správne?

P6

Zabezpečila sestra po výkone uloženie pomôcok ?

P7

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané potrebné
údaje o výkone?

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

VÝSLEDOK

Kód

V1-2

A OSE SZ/CHIR/05

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s dôvodom naloženia
Notakovej extenzie?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

Nepociťuje P/K dyskomfort ?

V3

V4

Mal P/K urobený výkon správne?

Je v dokumentácii P/K zaznamenaný výkon?

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

Spolupráca sestry pri incízii

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:

OSE SZ/CHIR/06
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procesuálny štandard výkonu
-

odstrániť hnisavý infiltrát
získať infiltrát na kultivačné vyšetrenie

Skupina starostlivosti:

P/K s príznakmi povrchového hnisavého a zápalového procesu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

sterilný stolík, sterilné rúško celé / 1ks/, perforované /1 ks/, chirurgický set
(nožnice, peán, chirurgická pinzeta), skalpel, čepieľka / 1ks/, sterilné tampóny /
10ks/, sterilné štvorce / 6ks/, drén podľa zvyklostí pracoviska, sterilné rukavice 1
pár, jednorazové rukavice 1 pár, ovínadlo 2ks / podľa veľkosti a lokalizácie
incízie/, emitná miska /2ks/, výterovka /1ks/, štítok s údajmi pacienta /2 ks/,
dezinfekčný roztok podľa zvyklosti pracoviska a podľa ordinácie lekára, náplasť/
leukoplast, leukopur 10-50 cm/, buničitá vata /5ks/, jednorazová ihla /1ks/,
striekačka 10 ml /1 ks/, lokálne anestetikum
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia P/K

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

P3

P4

Sestra:



Sestra:


Sestra:


Sestra:



zabezpečí fyzickú a psychickú prípravu P/K na výkon,
v spolupráci s lekárom oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh daného výkonu,
si overí prítomnosť alergie u P/K, najmä na lokálne anestetiká a antiseptiká.
si pripraví potrebné pomôcky na sterilný stolík / umiestni ich na dosah ruky/,
zaistí pohodlnú polohu P/K a obnaží postihnutú časť tela a podloží buničitú vatu.
si pred a po výkone umyje ruky, natiahne si rukavice,
dodržuje prísne aseptický postup počas celého výkonu.
sleduje počas výkonu stav P/K,
udržiava s P/K slovný a zrakový kontakt.

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

Spolupráca sestry pri incízii

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/06
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P5

Sestra:
 spolupracuje pri dezinfekcii miesta vpichu a podáva lekárovi pomôcky na zarúškovanie
a znecitlivenie infikovanej časti,
 podľa potreby podá lekárovi požadované nástroje a pomôcky potrebné k zákroku.

P6

Sestra pri odobratí výteru z rany zabezpečí označenie vzorky a odoslanie do laboratória.

P7

Sestra po výkone:
 sterilne ošetrí miesto incízie a prekryje ranu sterilným štvorcom podľa veľkosti incízie a zafixuje
leukoplastom alebo ovínadlom,
 podľa potreby vymieňa presiaknutý obväz a informuje P/K , lekára o prejavoch prípadných
komplikácií / zvýšená telesná teplota, opuch, bolesť atď./.

P8

Sestra zabezpečí dekontamináciu, mechanickú očistu nástrojov, dezinfikuje ich a pripraví na sterilizáciu,
doplní chýbajúce pomôcky.

P9

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o význame a postupe výkonu.

V2

P/K má vykonanú incíziu za dodržiavania aseptických podmienok.

V3

Odobratý materiál je odoslaný na vyšetrenie.

V4

P/K má pri presiaknutí sekrétu z rany urobený preväz.

V5

V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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 incízii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K, najmä
na lokálne anestetiká a antiseptiká?

1b

0b

P2

Pripravila si sestra potrebné pomôcky na sterilný
stolík a zaistila vhodnú polohu k výkonu?

1b

0b

P3

Dodržiavala sestra aseptický postup pred
a po výkone?

1b

0b

P4

Sledovala sestra P/K počas výkonu a udržiavala
s ním slovný kontakt?

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Š4

Kód

P1

PROCES







P5

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?
Sú k dispozícii potrebné pomôcky na incíziu?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K?

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom, vysvetlila
postup daného výkonu ?

Spolupracovala sestra pri dezinfekcii miesta
vpichu dezinfekčným prostriedkom a podala
lekárovi potrebné pomôcky na incíziu?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

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

P6

P7

Ošetrila sestra miesto incízie, prekryla ranu
sterilným štvorcom a fixovala náplasťou alebo
ovínadlom?
Vymenila sestra pri znečistení obväz
a informovala P/K o prejavoch možných
komplikácií?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

P9

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kód

Kontrolné kritériá

V2
V3

1

Platné od:

01.11.2014
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Zabezpečila sestra pri odobratí výteru označenie
vzorky a odoslanie materiálu do laboratória?

P8

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/06

Revízia č.:

Bol P/K informovaný o výkone a pozná postup
výkonu ?
Bol výkon realizovaný za prísnych aseptických
podmienok?
Bola odobratá vzorka výteru a odoslaná
na vyšetrenie?

V4

Mal P/K pri presiaknutí obväzu urobený preväz?

V5

Mal P/K zaznamenaný v dokumentácii záznam
o výkone?

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

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Preväz septickej rany metódou
vlhkého hojenia

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/07

Strana

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:





zlepšiť proces hojenia infikovaných rán
zabezpečiť hojenie rany
predísť ďalším komplikáciám

Skupina starostlivosti:




P/K s indikáciou na tento výkon
P/K s infikovanou narušenou celistvosťou kože

Dátum kontroly:

1z3

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

Inštrumentárium – sterilné:
1 ks peán, 1 ks kocher, 1 ks nožnice, 1 ks excochleačná lyžička (rôzne veľkosti), 1 ks
luerove kliešte, 1 ks pinzeta, 1 ks rôznych veľkostí ostrých a tupých hákov na
roztváranie rán, 1 ks ihelec, 1 ks kožná a podkožná ihla (rôzne veľkosti), 1 ks držátko
na čepelku, 1 ks tulec a podávkové kliešte
Obväzový materiál – sterilný:
1-10 ks tampóny, 1ks bauše, 1-3 ks rolky, 1-5 ks gázové štvorce
Terapeutické krytia - sterilné, podľa veľkosti rany, podľa ordinácie lekára: (1-2 ks
lokálne antiseptické krytie s obsahom chlorhexidinu, 1-2 ks krytia s obsahom
hydrovlákna, 1-2 ks alginátového krytia, 1-2 ks krytia hydrofiber, 1-2 ks antiseptické
krytia s derivátmi jódu, 1-2 ks krytí so striebrom, 1-2 ks krytí s aktívnym uhlím, 1-2 ks
medového krytia)
Ostatné pomôcky – sterilné:
1 ks výterovka na K+C, 1 ks koncentrovaný roztok na výplach rany, 1 ks sterilné
rukavice, 1 ks celá a 1 ks perforovaná rúška, 1 ks čepelky, 1-2 ks jednorazové
striekačky 10 ml a 1-2 ks jednorazové ihly
Ostatné pomôcky - nesterilné:
1-5 ks hydrofilové obväzy (rôzne veľkosti), 1-5 ks elastické obväzy, 1 ks pruban (rôzne
veľkosti), 1-4 jednorazové rukavice, 1-3 ks operačné plášte, 1-3 ks jednorazové masky,
1 ks preväzové nožnice, 1-2 ks emitné misky, 1 ks leukoplast, 1 ks leukopur, 1 ks
preväzový stolík
zdravotná/ošetrovateľská 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.

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, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia. Overí prítomnosť alergie u P/K
na antiseptický roztok, dezinfekčný roztok, striebro, antibiotiká, med, uštipnutie včelou, bodnutie osou,
náplasť.
P2 Sestra pripraví sterilný preväzový stolík a ostatné potrebné pomôcky. Pred a po ošetrení si umyje ruky.
P3 Sestra upraví polohu P/K tak, aby pri ošetrení bola rana dobre viditeľná a prístupná, privolá lekára.
P4 Sestra použije ochranné pracovné prostriedky (sterilný plášť, maska , rukavice – podľa zvyklosti
pracoviska) a odstráni krycí obväz z infikovanej rany.
P5 Sestra posúdi:
 ranu aspekciou, palpáciou, prípadne čuchom;
 vyhodnotí vzhľad rany, exsudátu, opuch, zápach, bolesť;
 faktory ovplyvňujúce hojenie rán: cievne zásobenie, imunitný stav P/K, stav výživy, fajčenie,
atď.
P6 Sestra v spolupráci s lekárom odoberie vzorku z rany na kultivačné vyšetrenie.
P7 Nástroje sestra uchopí sterilným peánom v strede a úchopovou časťou ich podáva lekárovi.
P8

Sestra podá v podávkových kliešťach lekárovi tampón, ktorý dostatočne navlhčí požadovaným
dezinfekčným roztokom podľa ordinácie lekára, vzhľadom na druh terapeutického krytia. Roztoky sestra
leje nad emitnou miskou.

P9 Sestra podáva lekárovi inštrumenty na ošetrenie infikovanej rany, terapeutické krytia a obväzový materiál,
ktorý závisí od charakteru zákroku, veľkosti preväzovanej rany a ordinácie lekára.
Sestra počas preväzu dodržiava zásady sterility. Použité nástroje sestra odkladá do jednej emitnej misky
a použitý mulový materiál do druhej emitnej misky.
P10 Sestra aplikuje sekundárne krytie- vlhkú terapiu, obväzový a fixačný materiál podľa ordinácie lekára.
P11 Sestra počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav. Poučí P/K o prejavoch
prípadných komplikácií a potrebe informovať sestru alebo ošetrujúceho lekára o ich výskyte.
P12 Sestra zabezpečí presun P/K na izbu a odoslanie materiálu na vyšetrenie.
P13 Sestra zaznamená do dokumentácie všetky potrebné údaje súvisiace s ošetrením P/K.
P14 Sestra vykoná mechanickú očistu a dezinfekciu pomôcok, stola a pripraví miestnosť k ďalším výkonom
podľa zásad hygienicko-epidemiologického režimu oddelenia.
P15 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte príznakov komplikácií hojenia rán.

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 výkone, pozná jeho význam a priebeh.
V2 P/K má odstránené stehy za prísne aseptických podmienok.
V3 P/K je informovaný o prejavoch možných komplikácií po výkone.
V4 V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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 Preväz septickej rany metódou
vlhkého hojenia

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Pripravila sestra sterilný preväzový stolík
a dodržala zásady sterility pri príprave pomôcok?

1b

0b

Umyla si sestra ruky pred výkonom ?

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

P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom a overila si
prítomnosť alergie u P/K na antiseptický roztok,
dezinfekčný roztok, striebro, antibiotiká, med,
uštipnutie včelou, bodnutie osou, náplasť?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

P3

Upravila sestra polohu P/K na ošetrenie rany
a privolala lekára?

P4

Použil zdravotnícky personál ochranné pracovné
prostriedky pred odstránením krycieho obväzu?

P5

Posúdila sestra ranu a faktory ovplyvňujúce
hojenie rany ?

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
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Postupovala sestra pri ošetrení rany podľa
uvedených kritérií P6-10 ?

5b

0b

P11

Sledovala sestra P/K počas výkonu, viedla s ním
rozhovor a poučila ho o prípadných
komplikáciách ?

1b

0b

P12

Zabezpečila sestra presun P/K na izbu a odoslanie
materiálu ?

1b

0b

P13

Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje
s ošetrením P/K do dokumentácie ?

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15

Kód

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok podľa hygienicko –
epidemiologického režimu oddelenia ?
Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o príznakoch komplikácií hojenia rany?
Kontrolné kritériá

V1

Mal P/K neporušenú kožu v okolí rany?

V2

Bol P/K informovaný o výkone a postupe
ošetrenia rany ?

V3

Bol edukovaný P/K o príznakoch komplikácií
počas hojenia rany?

V4

Spolupracoval P/K pri ošetrení rany, dodržiaval
inštrukcie zdravotníckeho personálu ?

V5

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky potrebné
údaje súvisiace s výkonom ?

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

P6-10

P14

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/07

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

- zabezpečiť chirurgickú dezinfekciu rúk pred výkonom
- prevencia šírenia nákaz
sestry, pôrodné asistentky, zdravotnícky asistent

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z1

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

chirurgické oddelenie, chirurgická ambulancia, operačné sály, pôrodné sály

Š3

Pomôcky :

tekuté dezinfekčné mydlo, alkoholový dezinfekčný prostriedok, jednorazové
utierky 5 ks, sterilné rúško na osušenie rúk 1 ks, kefka 1 ks na ruky uložená v dóze
s dezinfekčným roztokom

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si umyje ruky pod tečúcou vodou antibakteriálnym tekutým mydlom a osuší jednorazovou
utierkou.

P2

Sestra si umýva ruky a jednotlivé prsty kefkou cca 2 minúty.

P3

Sestra oplachuje ruky pod tečúcou vodou, aby voda stekala od prstov po lakeť.

P4

Sestra si ruky osuší sterilným rúškom.

P5

Sestra aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky a predlaktia vtieraním
do zaschnutia.

P6

Sestra si ruky a predlaktia po vykonaní dezinfekcie nesmie utierať.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra má vykonanú chirurgickú dezinfekciu rúk.

V2

Sestra je pripravená k chirurgickému výkonu.

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 Chirurgická dezinfekcia rúk

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Š1-2

Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
chirurgickú dezinfekciu rúk?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

P1

Postupovala sestra správne pri umývaní rúk
po tečúcou vodou ?

P2

Umývala sestra ruky kefkou dostatočne dlho
a technicky správne?

P3

Použila sestra správny postup pri oplachovaní
rúk?

P4

Osušila si sestra ruky sterilným rúškom?

1b

0b

P5-6

Aplikovala sestra alkoholový dezinfekčný
prostriedok na ruky a predlaktia správne?

1b

0b

P7

Utierala si sestra ruky po dezinfekcií ?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/CHIR/08

Kontrolné kritériá

V1

Mala sestra vykonanú chirurgickú dezinfekciu
rúk?

V2

Bola sestra pripravená k chirurgickému výkonu?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 10-9 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 8 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard

Kontinuálne podávanie enterálnej
Platné od:
výživy cez perkutánnu endoskopickú
gastrostómiu - PEG

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

OSE SZ/CHIR/09

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

Revízia č.:
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zabezpečiť nutričnú stabilitu a primeranú hydratáciu P/K
zaistiť duševný a telesný komfort P/K
predísť vzniku infekcie v okolí zavedenia PEG
zachovať alebo zlepšiť optimálny zdravotný stav P/K
poskytnúť P/K dostatok informácií o význame, ošetrovaní PEG
a diéte
P/K s PEG pri:
- Poruchách hltania
- Obštrukcií GIT
- Poruchách vedomia
- Nešpecifickom zápalovom ochorení čriev
- Gastrektómií, polytraume
- Malnutrícii
- Onkologickom ochorení
- Chronickej kachektizujúcej infekcií
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

Pre intermitentné alebo kontinuálne podávanie z kalibrovaného vaku alebo fľaše:
plastické vaky alebo fľaše s tekutou výživou izbovej teploty, prevodová súprava
s kvapkovou komôrkou a regulačnou svorkou 1 ks, dávkovacia pumpa 1 ks, Janettová
striekačka
Pre ošetrenie okolia zavedenia PEG:
sterilné štvorce 2-3 ks, náplasť /leukopur, leukoplast/, Betadine roztok, jednorazové
rukavice 1 pár, preväzové nožnice
zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

Š4 Dokumentácia:
KRITÉRIÁ PROCESU

P1 Sestra posúdi a pripraví P/K:
- posúdi aktuálny zdravotný stav P/K a problémy, ktoré by poukazovali na zhoršenú toleranciu
predchádzajúceho kŕmenia,
- zabezpečí P/K súkromie pri kŕmení,
- za pomoci zdravotníckeho asistenta / ak je to nutné / pomôže P/K zaujať vhodnú polohu – v sede
alebo vo zvýšenej polohe.
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
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P2 Sestra zhodnotí lokalizáciu a funkčnosť PEG a posúdi zvyšok obsahu:
- ak je to potrebné sestra odsaje pomocou striekačky obsah žalúdka a odmeria jeho množstvo pred
podaním ďalšej dávky / vyhodnocuje sa tým resorbcia poslednej dávky, t.j. zisťuje sa, či je rozpis
dávok vhodný, alebo je potrebné ho zmeniť /.
P3 Sestra podá dávku:
- s použitím vaku – zavesí vak na infúzny stojan do výšky 30 cm nad zavedenou sondou, vypustí
vzduch zo súpravy a pripevní súpravu k sonde, reguluje rýchlosť kvapkania pomocou pumpy na 50
– 120 ml/h neprerušovane, prípadne na 120 – 200 ml/h s dennými a nočnými pauzami,
- po podaní dávky instiluje do sondy asi 50 ml prevarenej vody alebo čaju, aby sa zabránilo upchatiu
sondy.
P4 Sestra ukončí výkon:
- po prepláchnutí sondy prevarenou vodou uzavrie sondu,
- koniec sondy prekryje štvorcom a pripevni ho k P/K, aby sa minimalizoval ťah hadičky pri zmene
polohy P/K,
- sestra požiada P/K, aby zostal v sediacej polohe najmenej 30 minút a tým sa uľahčilo trávenie
a pohyb potravy zo žalúdka do ďalšej častí GITu a zabránilo aspirácií potravy
do pľúc.
P5 Sestra denne posudzuje kožu v okolí ústia PEG, v prípade známok začervenania aseptický ošetrí kožu
roztokom Betadine a podloží ústie PEG nastrihnutým štvorcom a fixuje náplasťou.
P6 Sestra poskytuje P/K dostatok informácií o ošetrovaní PEG v domácom prostredí, o diéte, spôsobe
prípravy jedla.
P7 Sestra zdokumentuje príslušné údaje:
- údaje o zložení dávky, spôsobe, množstve a dĺžke podávania výživy do PEG,
- zhodnotí P/K reakciu na dávku,
- zmeny zdravotného stavu P/K hlási lekárovi.
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K má primeranú nutričnú výživu .
V2 P/K prejavuje telesný a duševný komfort, aktívne spolupracuje pri sebaopatrovateľských úkonoch,
neprejavuje známky strachu.
V3 P/K nemá známky infekcie na koži v okolí zavedenia PEG.
V4 P/K má zachovaný, resp. zlepšený celkový zdravotný stav
V5 P/K chápe význam zavedenia PEG, má informácie o ošetrovaní PEG, o diéte a spôsobe prípravy jedla.

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 Kontinuálne podávanie enterálnej
výživy cez perkutánnu endoskopickú gastrostómiu - PEG

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

Š4

Kód

P1







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

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na realizáciu
výkonu?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra aktuálny zdravotný stav P/K
a riziko zhoršenej tolerancie predchádzajúcej
dávky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

PROCES

Zabezpečila sestra P/K súkromie a polohu počas
kŕmenia?
P2

Aspirovala sestra reziduálny obsah žalúdka
a odmerala jeho množstvo pred podaním dávky?
Zavesila sestra vak do výšky asi 30 cm nad
žalúdkom P/K?

P3

Vypustila sestra pred podaním dávky vzduch
zo súpravy?

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

P3

A OSE SZ/CHIR/09

PROCES

P5

P6

Prikryla a zabezpečila sestra po aplikácií koniec
hadičky gázovým štvorcom?
Zabezpečila sestra polohu P/K v polosede 30
minút po kŕmení?
Posúdila sestra kožu v okolí ústia PEG a v prípade
známok začervenania ošetrila aseptický okolie
ústia PEG?
Poskytla sestra P/K informácie o význame
zavedenia PEG, jeho ošetrovaní, diéte a spôsobe
prípravy jedla?
Zdokumentovala sestra údaje o zložení dávky,
spôsobe, dĺžke a množstve podávania jedla
a tekutín?

P7

VÝSLEDOK

V2
V3
V4
V5
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Kontrolné kritériá
Mal P/K primeranú nutričnú výživu?
Mal P/K zabezpečený telesný a duševný komfort?
Mal P/K v okolí zavedenia PEG kožu bez známok
infekcie?
Bol u P/K zachovaný resp. zlepšený celkový
zdravotný stav?
Mal P/K dostatočne informácie o ošetrovaní PEG,
o diéte a spôsobe prípravy jedla?

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno
1b

Nie
0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

1b

Zdokumentovala sestra reakcie P/K na jedlo?
Nahlásila sestra lekárovi prípadnú zmenu P/K
zdravotného stavu?

Kód
V1

1

Dodržala sestra predpísanú dĺžku podania?
Prepláchla sestra PEG vodou a uzavrela sondu?

P4

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Podávanie enterálnej výživy
jejunálnou sondou

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
-

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 spracovania potravy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

sestra
zdravotnícke zariadenie
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/
zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

Sestra pripraví P/K, posúdi u P/K riziko alergie na niektorú zložku výživy a problémy, ktoré by
poukazovali na zhoršenú toleranciu predchádzajúceho kŕmenia. Pomôže P/K zaujať správnu polohu
(v sede; ak je poloha v sede kontraindikovaná, vhodná je poloha, pri ktorej je P/K v miernom polosede a
leží na pravom boku. Takéto polohy uľahčujú prietok roztoku gravitáciou a bránia aspirácii tekutiny
do pľúc).
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 pacienta);
- 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.
S použitím pumpy
Sestra:
- podáva výživu kontinuálne pumpou rýchlosťou 50 ml/hod s postupným zvyšovaním v priebehu
24 hodín až na 100ml / hod.,
- bolusmi 100ml/ 2 hod. s postupným zvyšovaním v priebehu 24 hodín až na 200ml/2 hod.
Ak lekár neordinuje inak, zastaviť prívod sondou v noci medzi 2,00 hod. a 6,00 hod.

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
jejunálnou sondou

Platné od:

01.11.2014
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P3

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.

P4

Sestra požiada P/K, aby zostal v sediacej vzpriamenej Fowlerovej polohe alebo v miernom polosede
najmenej 30 minút (tieto polohy uľahčujú trávenie a pohyb potravy zo žalúdka a ďalšej časti tráviacej
sústavy a bránia možnej aspirácii potravy do pľúc).

P5

Sestra zabezpečí dekontamináciu, uloží zariadenia a pomôcky, aby boli pripravené na opätovné
použitie.

P6

Sestra zaznamená do dokumentácie príslušné údaje:
o zložení dávky alebo názov komerčne vyrábaného prípravku;
- spôsob podávania dávky, jej množstvo, čas podávania dávky, dĺžku podávania dávky, alergické
reakcie, výsledky pozorovania a hodnotenia pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

V priebehu podávania enterálnej výživy sa u P/K nevyskytujú žiadne komplikácie súvisiace s nesprávnym
zavedením a dlhodobým uložením sondy (lézie sliznice nosa, faryngu, ezofagu, upchatie sondy,
aspirácia do bronchov – aspiračná pneumónia).

V2

P/K pozná dôvody, pre ktoré nemôže prijímať potravu ani tekutiny per os, spôsob podávania výživy,
podávanú výživovú dávku, frekvenciu a množstvo podávanej stravy a príznaky komplikácií.

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:

01.11.2013

Strana

A OSE SZ/CHIR/10

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Podávanie enterálnej výživy
jejunálnou 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
P1

P2

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom podávania
enterálnej výživy ?

PROCES

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Ovláda sestra pracovný postup pri podávaní
enterálnej výživy s použitím vaku, fľaše?

Ovláda sestra pracovný postup podávania výživy
s použitím pumpy?
P3

Metóda hodnotenia

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Ovláda sestra správnu techniku ukončenia
výkonu?

P4

Poučila sestra P/K, aby zostal 30 minút
vo Fowlerovej polohe?

P5

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?

P6

Zaznamenala sestra príslušné údaje
do 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

A OSE SZ/CHIR/10

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia?

V2

Poznal P/K dôvody , pre ktoré nemôže prijímať
stravu per os?

V3

V4

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

Kontrola
dokumentácie

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:

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Mal P/K prispôsobené jednotlivé dávky
v individuálnej tolerancii ?
Obsahuje dokumentácia P/K záznam o podávaní
enterálnej výživy ?

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

Podávanie enterálnej výživy cez
perkutánnu endoskopickú
gastrostómiu PEG - bolus

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/11
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zabezpečiť nutričnú stabilitu P/K
- zlepšiť, udržať alebo opätovne zaviesť optimálny spôsob výživy
- predchádzať vzniku problémov súvisiacich so zmeneným
spôsobom prijímania potravy

Skupina starostlivosti:

P/K s poruchou prijímania a spracovania potravy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

strava tekutej, resp. kašovitej konzistencie optimálnej teploty, Janettova striekačka
/ 1ks/, voda izbovej teploty alebo čaj, buničitá vata /2ks/, gázové štvorce /3ks/,
emitná miska /1ks/, peán, jednorazové rukavice /1 pár/

Š4 Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra vysvetlí P/K dôvod a postup podávania stravy. Pripraví P/K a posúdi u P/K riziko alergie na niektorú
zložku výživy a problémy, ktoré by poukazovali na zhoršenú toleranciu predchádzajúceho kŕmenia.
P2 Sestra pomôže P/K zaujať správnu polohu najlepšie v sede, prípadne vo zvýšenej polohe na pravom boku.
P3 Sestra si navlečie jednorazove rukavice a ak lekár naordinuje sestra pomocou striekačky odsaje obsah
žalúdka a odmeria jeho množstvo pred podaním dávky /vyhodnocuje sa tým resorbcia poslednej dávky,
t.j. zisťuje sa, či je rozpis dávok vhodný, alebo je potrebné ho zmeniť/.
P4 Sestra naplní Janettovú striekačku pripravenou stravou a vytiahne zátku zo sondy P/K.
P5 Sestra napojí striekačku na sondu a pomaly aplikuje dávku stravy podľa ordinácie lekára, pričom sleduje
reakcie P/K. Ak sa P/K necíti dobre, podávanie dávky preruší a pokračuje po odznení príznakov.
P6 Sestra po každom podaní dávky preplachne sondu vodou /čajom/ asi 50 ml, aby sa zabránilo upchatiu
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.

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 cez
perkutánnu endoskopickú
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P7 Sestra pred odpojením striekačky od sondy peánom uzavrie hadičku sondy , aby zabránila spätnému
vytečeniu dávky. Koniec sondy uzavrie, prikryje gázovým štvorcom a pripevní ho k pacientovmu odevu..
P8 Sestra požiada P/K, aby 30 minút po výkone nemenil polohu, tým sa uľahčí trávenie.
P9 Sestra uloží pomôcky, dôkladne ich umyje, aby boli pripravené na opätovné použitie.
P10 Sestra zaznamená do dokumentácie P/K:
- spôsob podávania dávky, jej množstvo, čas podávania dávky, dĺžku podávania dávky, ako aj
všetky príslušné hodnotenia pacienta

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je poučený o spôsobe podávania výživy, frekvencii a množstve podávanej stravy a príznakoch
komplikácií.
V2 P/K má primeranú nutričnú výživu.
V3 P/K má v dokumentácii zaznamenané 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 Podávanie enterálnej výživy
cez perkutánnu endoskopickú gastrostómiu PEG - bolus

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 ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Vysvetlila sestra P/K o dôvod a postup podávania
enterálnej výživy?

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

PROCES

Posúdila sestra pred aplikáciou bolusu riziko
alergie na niektorú zložku výživy?
P2

Zabezpečila sestra P/K vhodnú polohu počas
aplikácie enterálnej výživy?

P3-5

Ovláda sestra postup pri podávaní stravy podľa
kritérií P3-5?

P6

P7

P8

Prepláchla sestra sondu po podaní predpísanej
dávky?
Uzatvorila sestra sondu pred vytečením vody a
koniec sondy prikryla mulom?

Požiadala sestra P/K, aby nemenil 30 minút
polohu?

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

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok ?

1
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje súvisiace s podávaním enterálnej stravy ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Bol P/K oboznámený o postupe a význame
podávania enterálnej výživy?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Mal P/K primeranú nutričnú výživu?

1b

0b

V3

Sú v dokumentácií P/K zaznamenané údaje
súvisiace s výkonom ?

1b

0b

Otázka pre P/K

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:

2z2

P10

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/11

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

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

Ošetrovateľská starostlivosť
o pacienta s poruchou vedomia
OSE SZ/CHIR/12

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zabezpečiť stabilizáciu vitálnych funkcií u P/K
- prevencia komplikácii
P/K s poruchou vedomia po úraze mozgu, pri polytraume, predelirantný
stav

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky a prístroje na neodkladné riešenie vzniku komplikácií ( zaistenie
priechodnosti dýchacích ciest, umelá pľúcna ventilácia )

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sleduje vedomie P/K a hodnotí stav vedomia v pravidelných intervaloch.

P2

Sestra pri podozrení na náhle vzniknutú poruchu vedomia u P/K privolá lekára.

P3

Sestra sleduje fyziologické funkcie P/K, hlavne dýchanie a priechodnosť dýchacích ciest.

P4

Sestra podľa ordinácie lekára aplikuje lieky.

P5

Sestra komunikuje s P/K a udržiava s ním kontakt.

P6

Sestra dbá na zabezpečenie bezpečnosti P/K ( pred pádom , úrazom...).

P7

Sestra dokumentuje poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť do zdravotnej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má zachovanú priechodnosť dýchacích ciest.

V2

Stav vedomia je pravidelne zaznamenaný v dokumentácii 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.

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 Ošetrovateľská starostlivosť
o pacienta s poruchou vedomia

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
Sledovala sestra vedomie P/K a hodnotila stav
vedomia v pravidelných intervaloch?

P2

Hlásila sestra lekárovi podozrenie
na vzniknutú poruchu vedomia?

P3

Sledovala sestra fyziologické funkcie a to najmä
dýchanie u P/K?

P4

Aplikovala sestra lieky podľa ordinácie lekára?

P5

Komunikovala sestra s P/K?

P6

Zabezpečila sestra bezpečnosť P/K?

P7

Dokumentovala sestra poskytnutú ošetrovateľskú
starostlivosť do zdravotnej dokumentácie ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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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Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Mal P/K zachovanú priechodnosť dýchacích ciest?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V2

Mal P/K pravidelne zaznamenaný stav vedomia
do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12-11 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 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

Ošetrovanie pacienta
s hrudníkovou drenážou

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/13
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

zabezpečiť P/K spontánne dýchanie

Skupina starostlivosti:

P/K so zavedeným hrudným drénom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

odmerný valec 1ks, spojovacia hadička 1ks, leukoplast 1 m - p.p., sterilné štvorce
3 ks, peán 1ks , dezinfekčný roztok, rukavice 2ks, zberné vrecko 1ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra:
- ovláda manipuláciu s drenážnym systémom,
- ovláda zásady ošetrovania P/K so zavedeným hrudným drénom,
- pozná potenciálne komplikácie u P/K s hrudným drénom.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na ošetrovanie a ukončenie hrudnej drenáže.

P3

Po príchode P/K z operačnej sály ( kde je u P/K zavedený drén ), sestra napojí drén na vopred
pripravený drenážny systém ( valec s vodou, zberné vrecko, drenážnu fľašu...), zaistí drén proti ťahufixuje náplasťou v bezpečnej polohe.

P4

Sestra sleduje vitálne funkcie P/K - Dych, Krvný tlak, Pulz.

P5

Sestra upraví polohu P/K.

P6

Sestra aplikuje analgetiká podľa ordinácie lekára.

P7

Sestra v spolupráci s lekárom zaistí RTG vyšetrenie.

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

Ošetrovanie pacienta
s hrudníkovou drenážou

Platné od:

01.11.2014
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P8

Sestra dokumentuje funkčnosť drenáže, množstvo tekutiny a jeho charakter, vitálne funkcie P/K.

P9

Sestra mení sterilné krytie v mieste zavedenia drénu pravidelne alebo podľa potreby sterilným
štvorcom a dezinfekčným roztokom.

P10

Sestra pri výmene tekutiny vo valci vopred uzavrie priechodnosť drénu peánom, aby nedošlo
k spätnému saniu.

P11

Sestra po ukončení drenáže prekryje miesto drenáže sterilným štvorcom a prelepí ho.

P12

Sestra po výkone zabezpečí uloženie pomôcok a urobí záznam do dokumentácie o výkone.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je poučený o postupe a význame ošetrovania hrudníkovej drenáže.

V2

P/K má potrebné informácie o hrudnej drenáži, je schopný adekvátnej spolupráce.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané 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 Ošetrovanie pacienta
s hrudníkovou drenážou

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

P4-7

P8-9

Kontrolné kritériá
Ovláda sestra:
 manipuláciu s drenážnym systémom?
 zásady ošetrovania p/k so zavedeným
hrudným drénom?
 pozná sestra potenciálne komplikácie
u P/K so zavedeným hrudným drénom ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

2b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pripravila si sestra potrebné pomôcky?
Napojila sestra drén na drenážny systém?
Zaistila sestra drén proti ťahu fixovaním
náplasťou?
Sleduje sestra vitálne funkcie P/K?
Upravila sestra polohu pacienta?
Aplikovala sestra analgetiká podľa ordinácie?
Zaistila sestra RTG vyšetrenie v spolupráci
s lekárom ?
Zdokumentovala sestra funkčnosť , množstvo,
charakter drenáže a vymenila pri znečistení
sterilné krytie v mieste zavedenia drénu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

P10

Uzatvorila sestra pri výmene tekutiny vo valci
priechodnosť drénu peánom?

P11

Prekryla sestra po ukončení drenáže ranu
sterilným štvorcom a prelepila ho?

P12

Zabezpečila sestra uloženie pomôcok a urobila
záznam do dokumentácie P/K o výkone?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/13

V2

V3

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený o postupe a význame
ošetrovania hrudníkovej drenáže?
Mal P/K potrebné informácie, ktoré mu umožnili
sebestačnosť s hrudníkovou drenážou
a spolupracoval počas výkonu ?
Sú v dokumentácii P/K zaznamenané potrebné
údaje súvisiace s výkonom ?

Revízia č.:
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1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18-16 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

Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť

Platné od:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

•
zabezpečiť stabilizáciu vitálnych funkcií
•
predchádzať pooperačným komplikáciám
•
zmierňovať bolesť a dyskomfort
P/K po operačnom zákroku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z5

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

sestra/pôrodná asistentka so špecializáciou pre dané pracovisko
sestra/pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom
zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky:

pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
P1

Sestra prevezme P/K od anestéziologickej sestry s kompletnou dokumentáciou a urobí záznam času
prevzatia.

P2

Vitálne funkcie (TK,P,D,TT), SAO2, vedomie
Sestra:
•
posúdi u P/K vedomie, návrat obranných reflexov (kašľací, prehĺtací);
•
napojí P/K na monitor alebo zmeria vitálne funkcie podľa jeho stavu resp. podľa
ordinácie lekára a zaznamená ich do zdravotnej/ ošetrovateľskej dokumentácie;
•
sleduje kvalitu dýchania, nabáda P/K na hlboké dýchanie a vykašliavanie hlienov.

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
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P3

Tekutiny
Sestra:
•
nahradí straty telových tekutín infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie
lekára;
•
eliminuje pocit sucha v dutine ústnej (hygiena dutiny ústnej);
•
sleduje v indikovaných prípadoch príjem a výdaj tekutín;
•
podáva tekutiny per os (podľa ordinácie lekára a druhu operácie).

P4

Výživa
Sestra:
•
sleduje nežiadúce účinky celkovej anestézie;
•
v indikovaných prípadoch (nauzea,vracanie) podľa ordinácie lekára podáva antiemetiká,
zavedie nazogastrickú sondu - NGS (ak nebola zavedená pred operáciou).
Operačná rana
Sestra:
•
sleduje krytie operačnej rany;
•
sleduje funkčnosť drénov, množstvo a charakter drénovaného obsahu;
•
sleduje príznaky vnútorného krvácania (pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť kože...).
Bolesť
Sestra:
•
sleduje prítomnosť bolesti, jej charakter, intenzitu pomocou verbálnych a neverbálnych
prejavov P/K;
•
aplikuje analgetiká podľa ordinácie lekára a sleduje ich účinky.

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Vylučovanie
Sestra:
•
zaznamenáva údaj o prvej mikcii (do 6-8 hod.), v indikovaných prípadoch sleduje
a zaznamenáva diurézu;
•
stará sa o permanentný močový katéter - PMK (ak je zavedený).
Pohybová aktivita
Sestra:
•
eliminuje dyskomfort P/K vhodným uložením drenáže, úpravou lôžka vzhľadom
na operovanú časť tela;
•
zabezpečí bezpečnosť P/K.
Psychická podpora
Sestra:
•
po nadobudnutí vedomia obnoví s P/K verbálny kontakt;
•
upokojí P/K a pomôže mu prekonať pooperačné obdobie.
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Sestra:
•
zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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Následná pooperačná starostlivosť
P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

Dýchanie
Sestra:
•
sleduje kvalitu dýchania v pokoji a po záťaži;
•
povzbudzuje P/K na realizáciu dychových cvičení a na vykašliavanie hlienov.
Krvný obeh
Sestra:
•
sleduje a zaznamenáva vitálne funkcie podľa stavu P/K a ordinácie lekára;
•
sleduje správnosť naloženia bandáže DK.
Telesná teplota
Sestra:
•
meria a zaznamenáva TT (minimálne 2x denne);
•
informuje lekára pri vzostupe TT nad 38°C;
•
aplikuje antipyretiká podľa ordinácie lekára a sleduje ich účinky.
Tekutiny
Sestra:
•
aplikuje infúznu terapiu podľa ordinácie lekára;
•
hodnotí stav hydratácie (turgor kože, vlhkosť slizníc...), v indikovaných prípadoch
sleduje príjem a výdaj tekutín;
•
ponúka P/K vhodnými tekutinami.
Výživa
Sestra:
•
podáva P/K stravu podľa druhu diétneho obmedzenia.
Defekácia a mikcia
Sestra:
•
zaznamená údaj o prvej mikcii, pri dlhodobej retencii moču podľa ordinácie lekára
zavedie alebo spolupracuje pri zavedení PMK;
•
sleduje obnovenie črevnej peristaltiky, zaznamená údaj o prvej defekácii;
•
využíva techniky na podporu mikcie /defekácie.
Spánok a odpočinok
Sestra:
•
zabezpečí P/K nerušený spánok a odpočinok;
•
redukuje rušivé vplyvy prostredia;
•
aktivizuje P/K počas dňa.

P18

Pohybová aktivita
Sestra:
•
povzbudzuje P/K do včasnej mobilizácie a rehabilitácie (individuálne);
•
poskytuje pomoc P/K pri polohovaní, sadaní a vstávaní z lôžka;
•
poučí P/K o pridržiavaní rany pri prudkých pohyboch ( napr.kýchaní, kašlaní...).

P19

Hygiena
Sestra:
•
pomáha P/K pri hygienickej starostlivosti v prvých dňoch po operácii podľa stavu a potrieb 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.
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P20

Operačná rana
Sestra:
•
sleduje krytie operačnej rany;
•
preväzuje asepticky operačnú ranu podľa potreby a ordinácie lekára;
•
sleduje funkčnosť drénu a okolie drénu, množstvo a charakter drénovaného obsahu;
•
poučí P/K o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do domácej starostlivosti.

P21

Bolesť
Sestra:
•
sleduje u P/K charakter, intenzitu a trvanie bolesti;
•
aplikuje ordinované analgetiká, sleduje ich účinky.

P22

Samoopatera
Sestra:
•
posúdi úroveň sebestačnosti P/K;
•
pomôže P/K pri každodenných činostiach, zapojí rodinu do procesu ošetrovania /
rekonvalescencie.

P23

Psychická podpora
Sestra:
•
pristupuje k problémom P/K citlivo, nechá mu priestor na vyjadrenie pocitov, obáv
a poradí P/K v problémových oblastiach;
•
poskytuje pomoc P/K pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb.
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Sestra:
•
zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára.

P24

4z5

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
V1-2

V3-4

Vitálne funkcie (TK,P,D,TT), SAO2, vedomie
P/K:
•
má po prevoze z operačnej sály posúdené: vedomie, návrat reflexov (kašľací,
prehĺtací), dýchanie, kardiovaskulárnu cirkuláciu;
•
má zabezpečené sledovanie vitálnych funkcií podľa stavu P/K a ordinácie lekára;
•
má sledovanú kvalitu dýchania a je podnecovaný na hlboké dýchanie a vykašliavanie
hlienov.
Tekutiny a výživa
P/K:
•
má zabezpečenú dodstatočnú hydratáciu;
•
má monitorované nežiadúce účinky celkovej anestézie (nauzea, vracanie).

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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Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
P/K:
•
má sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznaky vnútorného krvácania;
•
má zmiernenú až odstránenú pooperačnú bolesť;
•
má sledovanú prvú mikciu (do 6 – 8 hod.), diurézu.
Pohybová aktivita, psychická podpora, laboratórne vyšetrenia
P/K:
•
má zabezpečenú úľavovú polohu a bezpečnosť;
•
má poskytovanú psychickú podporu;
•
má zaistené odbery laboratórnych vyšetrení.

Následná poperačná starostlivosť
V11-13

V14-15

V16

V17-19

V20 -23

V24

Dýchanie, krvný obeh, telesná teplota
P/K:
•
má sledované dýchanie a realizované dychové cvičenia;
•
má sledované vitálne funkcie, TT (minimálne 2x denne);
•
je podnecovaný k rehabilitácii, vykašliavaniu hlienov;
•
má bandážované DK.
Tekutiny, výživa
P/K:
•
má zabezpečenú dodstatočnú hydratáciu;
•
má zabezpečenú stravu podľa dietného obmedzenia.
Defekácia, mikcia
P/K:
•
má sledovanú črevnú peristaltiku, defekáciu a mikciu.
Spánok a odpočinok, pohybová aktivita, hygiena
P/K:
•
má vytvorené podmienky na kvalitný spánok;
•
pozná význam včasnej pooperačnej mobilizácie a rehabilitácie;
•
má zabezpečenú pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti.

Operačná rana, bolesť, samoopatera, psychická podpora
P/K:
•
má ranu priebežne kontrolovanú a sterilne ošetrovanú;
•
má sledovanú funkčnosť drénu a drénovaného obsahu;
•
P/K má zmiernenú až odstránenú pooperačnú bolesť;
•
má poskytovanú psychickú podporu (empatická komunikácia).
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
•
P/K má odobratý materiál podľa ordinácie lekára na vyšetrenie.

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 Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť

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

Kontrolné kritériá
Prevzala sestra P/K od anestéziologickej sestry
s kompletnou dokumentáciou a urobila záznam
času prevzatia?

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

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

PROCES

Vitálne funkcie
Posúdila sestra u P/K vedomie, návrat obranných
reflexov?

P2

Napojila P/K na monitor alebo zmerala vitálne
funkcie podľa stavu P/K a ordinácie lekára a
zaznamenala ich do dokumentácie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Sledovala sestra u P/K kvalitu dýchania?

P3

Tekutiny
Nahradila sestra straty telových tekutín infúznymi
a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie
lekára?
Sledovala sestra v indikovaných prípadoch u P/K
príjem a výdaj tekutín?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Audit ošetrovateľského
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Eliminovala sestra u P/K pocit sucha v ústnej
dutine?
P3
Podávala P/K tekutiny podľa druhu operácie
a ordinácie lekára?

P4

P5

Výživa
Sledovala sestra u P/K nežiaduce účinky celkovej
anestézie (nauzea, vracanie), v indikovaných
prípadoch plnila ordinácie lekára?
Operačná rana
Sledovala sestra krytie operačnej rany, funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu, príznaky vnútorného krvácania?
Bolesť
Sledovala sestra prítomnosť bolesti u P/K
pomocou verbálnych a neverbálnych prejavov?

2z5

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P6
PROCES

Aplikovala sestra P/K ordinované analgetiká
a sledovala ich účinky?

P7

Vylučovanie
Zaznamenala sestra údaj o prvej mikcii
a sledovala diurézu u P/K v indikovaných
prípadoch?
Pohybová aktivita
Zabezpečila sestra pre P/K úľavovú polohu
vzhľadom k operovanej časti tela?

P8

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zaistila sestra bezpečnosť P/K?

P9

Psychická podpora
Obnovila sestra s P/K verbálny kontakt
po nadobudnutí vedomia?
Upokojila sestra P/K a pomohla mu prekonať
pooperačné obdobie?

P10

Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Zaistila sestra odbery laboratórnych vyšetrení
podľa ordinácie lekára?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
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Následná pooperačná starostlivosť
Dýchanie, krvný obeh
Hodnotila sestra kvalitu dýchania P/K v pokoji
a po záťaži?
P11-12

Povzbudzovala P/K na realizáciu dychových
cvičení a na vykašliavanie hlienov?
Sledovala a zaznamenávala sestra u P/K vitálne
funkcie podľa stavu a ordinácie lekára?
Sledovala sestra u P/K správnosť naloženia
bandáže DK?

P13

Telesná teplota
Monitorovala a zaznamenávala sestra TT u P/K
(minimálne 2x denne) a informovala lekára
pri vzostupe TT nad 38°C?

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

PROCES

Aplikovala sestra lieky P/K podľa ordinácie lekára
a sledovala ich účinky?
Tekutiny, výživa
Aplikovala sestra infúznu terapiu podľa ordinácie
lekára?
P14-15

Hodnotila sestra stav hydratácie P/K
a ponúkala P/K tekutinami?
Podávala sestra P/K stravu podľa diétneho
obmedzenia?

P16

Defekácia, mikcia
Zaznamenala sestra u P/K údaj o prvej mikcii?

Zaviedla alebo spolupracovala sestra
pri zavedení PMK (ak ho nemal zavedený)
pri dlhodobej retencii moču?
P17-19

Sledovala sestra obnovenie črevnej peristaltiky u
P/K a zaznamenala údaj o prvej defekácii?
Využívala sestra techniky na podporu defekácie,
mikcie?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu
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Spánok a odpočinok, pohybová aktivita, hygiena
Zabezpečila sestra P/K nerušený spánok
a odpočinok, aktivizovala P/K počas dňa?
Povzbudzovala sestra P/K do včasnej mobilizácie
a rehabilitácie?
P17-19
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

Poskytovala sestra P/K pomoc pri polohovaní,
sadaní a vstávaní z postele?
Poučila sestra P/K o pridržiavaní rany
pri prudkých pohybov?

Otázka pre P/K

Pomáhala sestra pri hygienickej starostlivosti
podľa stavu a potrieb P/K?

PROCES

Operačná rana, bolesť
Sledovala sestra krytie operačnej rany u P/K,
preväzovala asepticky operačnú ranu podľa
ordinácií lekára?
Sledovala a zaznamenávala sestra funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu?
P20-21

Poučila sestra P/K o zásadách starostlivosti
o ranu po prepustení do domácej starostlivosti?
Sledovala sestra u P/K bolesť?
Aplikovala ordinované analgetiká P/K
a sledovala ich účinky?

P22-23

P24

Samoopatera, psychická podpora
Posúdila sestra úroveň sebestačnosti P/K
a pomohla P/K pri každodenných činnostiach?
Pristupovala sestra k problémom P/K citlivo,
nechala P/K priestor na vyjadrenie pocitov, obáv
a poradila P/K v problémových oblastiach?
Poskytovala sestra P/K pomoc pri uspokojovaní
bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb?
Zabezpečila sestra odbery laboratórnych
vyšetrení podľa ordinácie lekára?

4z5

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Kód

V1-2

A OSE SZ/CHIR/14

Kontrolné kritériá
Vitálne funkcie
Mal P/K po prevoze z operačnej sály posúdené:
vedomie, návrat reflexov, dýchanie,
kardiovaskulárnu cirkuláciu?
Mal P/K zabezpečené sledovanie vitálnych
funkcií?

VÝSLEDOK

Mal P/K sledovanú kvalitu dýchania a je
podnecovaný P/K na hlboké dýchanie
a vykašliavanie hlienov?
Tekutiny, výživa
Mal P/K zabezpečenú dostatočnú hydratáciu
podľa ordinácie lekára?
V3-4

Mal P/K eliminovaný pocit sucha v dutine ústnej?
Mal P/K sledované nežiaduce účinky celkovej
anestézie (nauzea, vracanie)?
Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
Mal P/K sledované krytie operačnej rany
a funkčnosť drénov?

V5-7

V8-10

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Mal P/K sledovanú a zmiernenú bolesť?

Otázka pre P/K

1b

0b

Mal P/K zaznamenaný údaj o prvej mikcii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pohybová aktivita, psychická podpora,
laboratórne vyšetrenia
Mal P/K zabezpečenú úľavovú polohu
a zaistenú bezpečnosť?
Mal P/K obnovený verbálny kontakt zameraný na
psychickú podporu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 60 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 59-49 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 48 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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ošetrovateľský štandard
Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť
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 ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

- minimalizovať negatívne pocity P/K pred operáciou
- pripraviť P/K psychicky a fyzicky na operáciu
- poučiť P/K o prevencii pooperačných komplikácií

Skupina starostlivosti:

P/K pred operáciou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenia

Š3

Pomôcky :

pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Dlhodobá a krátkodobá predoperačná príprava
Sestra informuje P/K z ošetrovateľského hľadiska o potrebe a význame predoperačnej starostlivosti,
vyšetreniach a priebehu pooperačného obdobia.

P2

Sestra vysvetlí P/K význam naloženia bandáže DK, ak ju má naordinovanú a poučí P/K o dôležitosti
včasnej rehabilitácie a mobilizácii po operácii.

P3

Sestra poučí P/K o dôležitosti neprijímať tekutiny minimálne 6 hodín pred operáciou a potravu
minimálne 8 až 10 hodín pred operáciou a tiež o potrebe vybratia zubnej protézy pred výkonom.

P4

Sestra podľa druhu operácie zabezpečí u P/K vyprázdnenie hrubého čreva.

P5
P6

Sestra odmeria a zaznamená vitálne funkcie P/K a monitoruje ich podľa ordinácie lekára.
Sestra podá P/K ak má naordinované sedatíva resp. hypnotiká v rámci premedikácie večer pred
operáciou.
Sestra vysvetlí P/K význam osobnej hygieny pred operáciou s dôrazom na operačné pole, poučí ho
nutnosti hlbokého dýchania a správnej technike dychových cvičení po výkone.

P7

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

Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť

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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P16
P17
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Sestra poučí P/K o priebehu pooperačného obdobia – ak si to bude vyžadovať stav P/K umiestnenie na
pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) resp. jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS),
zavedenie Redonovej drenáže, permanentného močového katétra, napojenie na monitorovací systém.
Sestra rešpektuje dôstojnosť P/K a povzbudzuje ho aby hovoril o svojich obavách a strachu
z operácie.
Sestra skompletizuje zdravotnú/ošetrovateľskú dokumentáciu, výsledky predoperačných vyšetrení a
informuje lekára o celkovom zdravotnom stave P/K.
Bezprostredná predoperačná príprava
Sestra si overí, či P/K dodržal zákaz prijímania tekutín a potravy pred operáciou.
Sestra odoberie biologický materiál na vyšetrenie podľa ordinácie lekára, zabezpečí objednanie
transfúznych prípravkov na operačný výkon ak lekár naordinuje.
Sestra zabezpečí prípravu operačného poľa, skontroluje stav kože, nechty a naloží bandáž DK. Odoberie
P/K šperky, protetické pomôcky a uschová ich.
Sestra zabezpečí, aby mal P/K vyprázdnený močový mechúr tesne pred podaním premedikácie. Ak je
potrebné zavedie permanentný katéter u žien u muža spolupracuje pri zavádzaní s lekárom.
Sestra odmeria a zaznamená vitálne funkcie P/K.
Sestra podá ordinovanú premedikáciu podľa ordinácie lekára, poučí P/K o vedľajších účinkoch
premedikácie a po podaní zaistí bezpečnosť P/K.
Sestra zaznamená všetky potrebné údaje do dokumentácie.
Sestra zabezpečí presun P/K na operačnú sálu a odovzdá ho s dokumentáciou operačnej resp.
anesteziologickej sestre.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o priebehu predoperačnej starostlivosti.

V2

P/K má podané lieky, premedikáciu a je poučený o ich účinku.

V3

P/K je pripravený na operačný výkon predpísaným spôsobom podľa druhu operácie.

V4

P/K pozná význam včasnej pooperačnej rehabilitácie a mobilizácie.

V5

P/K má merané a sledované vitálne funkcie.

V6

V dokumentácii sú zaznamenané všetky potrebné údaje P/K súvisiace s predoperačnou prípravou.

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 Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť

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
Informovala sestra P/K o potrebe a význame
predoperačnej starostlivosti, vyšetreniach
a priebehu pooperačného obdobia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

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

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Vysvetlila sestra P/K význam bandáže DK
a pohybového režimu?
Poučila sestra o dôležitosti neprijímania tekutín
a potravy pred operáciou?

P4

Zabezpečila sestra u P/K pred operáciou
vyprázdnenie hrubého čreva ?

P5

Monitorovala sestra vitálne funkcie u P/K?

P6

Podala sestra P/K ordinované lieky večer pred
operáciou ?

P7

Vysvetlila sestra P/K význam osobnej hygieny
a dychových cvičení?

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

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

Poučila sestra P/K o priebehu predoperačného
a pooperačného obdobia?

P9
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Otázka pre P/K

1b

0b

Rešpektovala sestra dôstojnosť P/K a eliminovala
strach a obavy?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P10

Zabezpečila sestra kompletnú dokumentáciu P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P11

Overila si sestra, či P/K dodržal zákaz prijímania
tekutín a potravy pred výkonom?

Otázka pre sestru

1b

0b

P12

Odobrala sestra biologický materiál na vyšetrenie
podľa ordinácie lekára?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P13

Postupovala sestra podľa kritérií uvedených
v P13 ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P14

Overila a v prípade potreby zabezpečila sestra
u P/K vyprázdnenie močového mechúra?

Otázka pre sestru

1b

0b

P15

Odmerala sestra P/K vitálne funkcie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P16

Aplikovala sestra P/K premedikáciu a špeciálnu
medikamentóznu prípravu, poučila ho
o vedľajších účinkoch a zabezpečila jeho
bezpečnosť?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P17

Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje
do dokumentácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P18

Zabezpečila sestra presun P/K na operačnú sálu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Bol P/K dostatočne informovaný o predoperačnej
a pooperačnej starostlivosti?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/15

Revízia č.:

V2

V3

Mal P/K podané lieky a premedikáciu?

Bol P/K pripravený na operačný výkon
predpísaným spôsobom podľa druhu operácie?

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/CHIR/15

V4

Bol P/K poučený o význame rehabilitácie
a včasnej mobilizácie?

V5

Mal P/K sledované vitálne funkcie ?

V6

Obsahuje dokumentácia P/K všetky údaje
súvisiace s predoperačnou prípravou?

Revízia č.:

1

Platné od:
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Otázka pre P/K

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)

Dátum:
Podpis:

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

3z3

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o Redón drén

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
-

sledovať funkčnosť Redón drénu
ošetriť miesto zavedenia Redón drénu
predchádzať vzniku infekcie a komplikáciám

Skupina starostlivosti:

P/K so zavedeným Redón drénom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

sterilné štetôčky /2ks/, sterilné tampóny / 2-3 ks /, dezinfekčný roztok, sterilné
štvorce /5ks/, náplasť- leukoplast/ leukopur /10-30 cm/, emitná miska /1ks/, peán,
jednorazové rukavice /1 pár/, jednorazová Redonova fľaša 2ks

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra:
 si pripraví potrebné pomôcky na starostlivosť o Redón drén,
 zaistí vhodnú polohu P/K.
P2 Sestra:
 dodržuje prísne aseptický postup počas celého výkonu,
 oboznámi P/K o význame a spôsobe ošetrovania Redón drénu, informuje o možných
komplikáciách,
 si overí prítomnosť alergie u P/K na dezinfekčný roztok.
P3 Sestra si navlečie jednorazové rukavice, odstráni krytie v mieste zavedenia Redón drénu.
P4 Sestra vydezinfikuje a očistí miesto zavedenia Redón drénu.
P5 Sestra prekryje miesto zavedenia Redón drénu sterilným štvorcom a prelepí náplasťou.

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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P6 Redónova fľaša sa mení podľa potreby, sterilné krytie v okolí drénu sa ošetruje podľa potreby, minimálne
1x za deň.
P7 Sestra sleduje :
 miesto zavedenia Redón drénu,
 začervenanie, opuch, bolestivosť, zápal v mieste zavedenia Redón drénu,
 zmenu telesnej teploty u P/K,
 priechodnosť Redón drénu,
 derivovaný obsah a vzhľad sekrétu v Redón dréne,
 stav fixácie stehov.
P8 Sestra informuje lekára o možných komplikáciách súvisiacich so zavedeným Redón drénom.
P9 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, čistí mechanicky nástroje, dezinfikuje ich a pripraví na
sterilizáciu, doplní chýbajúce pomôcky.
P10 Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o ošetrovaní Redón drénu, o možnom výskyte komplikácií v súvislosti so zavedeným
Redón drénom.
V2 P/K má ošetrované okolie zavedenia Redón drénu denne predpísaným spôsobom.
V3 P/K má monitorovaný zdravotný stav a priechodnosť Redón drénu.
V4 V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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 Starostlivosť o Redón drén







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Kontrola prostredia

2b

0b

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na starostlivosť
o Redón drén?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Š4

Kód
P1

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra potrebné pomôcky a zaistila
vhodnú polohu P/K k výkonu?
Dodržiavala sestra prísne aseptický postup počas
celého výkonu?

PROCES

1z2

P2

Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K najmä
na lokálne antiseptiká?

P3

P4

Navliekla si sestra jednorázové rukavice
a odstránila krytie v mieste zavedenia Redón
drénu?
Vydezinfikovala sestra a očistila miesto zavedenia
Redón drénu?

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
P9
P10
Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V4

A OSE SZ/CHIR/16
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Prekryla sestra miesto zavedenia Redón drénu
sterilným štvorcom a prelepila náplasťou?
Menila sestra Redónovu fľašu a ošetrila okolie
drénu sterilným krytím podľa potreby ?
Sledovala sestra počas výkonu miesto zavedenia
redónu, začervenanie, opuch, bolestivosť, zápal
v mieste zavedenia Redón drénu, zmenu telesnej
teploty u P/K, priechodnosť Redón drénu,
derivovaný obsah a vzhľad sekrétu v Redón
dréne, stav fixácie stehov ?
Informovala sestra lekára o možných
komplikáciách súvisiacich so zavedeným Redón
drénom?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o ošetrovaní Redón drénu,
o možnom výskyte komplikácií v súvislosti s jeho
zavedením?
Mal P/K ošetrované okolie zavedenia Redón
drénu denne predpísaným spôsobom?
Mal P/K monitorovaný zdravotný stav
a priechodnosť Redón drénu?
Mal P/K zaznamenaný výkon a všetky potrebné
údaje o priebehu a výsledku výkonu
v dokumentácii?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

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

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o spádový drén

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/17
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

sledovať funkčnosť drénu
ošetriť miesto zavedenia drénu
zabrániť vzniku infekcie a komplikácií

Skupina starostlivosti:

P/K so zavedeným spádovým drénom (T- drén, Tygon drén)

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

dezinfekčný roztok, sterilné štetôčky 3 ks, sterilný štvorec 5 ks, sterilné tampóny
3 ks, sterilné nástroje /peán, nožnice/, náplasť - leukoplast/leukopur 20 cm, emitná
miska, jednorazové rukavice 1 pár, zberné vrecko /merná nádoba 1ks

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra vysvetlí P/K :
- dôležitosť zavedenia drénu po operácii,
- význam a spôsob ošetrovania drénu,
- možnosť pohybu so spádovým drénom,
- prípadné komplikácie.
P2 Sestra pomôže P/K zaujať polohu v leže na chrbte.
P3 Sestra pripraví potrebné pomôcky, umyje a vydezinfikuje si ruky.
P4 Sestra si navlečie jednorazové rukavice a odstráni krytie v mieste zavedenia drénu.
P5 Sestra vydezinfikuje a očistí okolie zavedenia drénu.
P6 Sestra sterilne prekryje miesto zavedenia drénu sterilným štvorcom a fixuje náplasťou.

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

Starostlivosť o spádový drén

Platné od:

01.11.2014
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P7 Sestra sleduje u P/K:
-

miesto zavedenia drénu,

-

začervenanie, opuch, bolestivosť, zápal, zmenu telesnej teploty a iné zmeny,

-

funkčnosť, priechodnosť drénu a zmeny v celkovom stave P/K,

-

uvoľnenie fixácie stehov.

P8 Sestra informuje lekára o obsahu zberného vrecka alebo mernej nádoby a o zistených zmenách
zdravotného stavu P/K. Podľa ordinácie lekára sa drén môže dať pod hladinou, do zberného vrecka
/mernej nádoby a v niektorých prípadoch môže byť skrátený do sterilných štvorcov.
P9 Sestra denne sleduje množstvo , charakter sekrétu a zaznamenáva do dokumentácie.
P10 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
P11 Sestra zaznamená do dokumentácie P/K všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je poučený o spôsobe ošetrovania drénu a informovaný o výskyte včasných i neskorých komplikácií
v súvislosti s drénom.
V2 P/K má ošetrované okolie zavedenia drénu denne predpísaným spôsobom.
V3 P/K má monitorovaný zdravotný stav a priechodnosť drénu.
V4 Dokumentácia P/K obsahuje 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







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 ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra P/K dôležitosť, význam, spôsob
ošetrovania drénu?
Poučila sestra P/K o jeho mobilnosti, chôdzi
so spádovým drénom a informovala
o možných komplikáciách?

PROCES

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o spádový drén

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1

1

Strana

A OSE SZ/CHIR/17

Š1-3

Kód

Revízia č.:

P/K

P2

Pomohla sestra zaujať P/K polohu v leže
na chrbte?

P3

Pripravila sestra potrebné pomôcky, umyla
a vydezinfikovala si ruky?

P4

Navliekla si sestra jednorazové rukavice
a odstránila krytie v mieste zavedenia drénu?

1b

0b

P5-7

Pracovala sestra pri ošetrovaní drénu
kritérií P5 –P7 ?

3b

0b

P8

Informovala sestra lekára o obsahu zberného
vrecka alebo mernej nádoby a o zistených
zmenách zdravotného stavu P/K?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

podľa

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

Sleduje sestra denne množstvo, charakter sekrétu
a zaznamenáva do dokumentácie?

P10

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok ?

P11

Zaznamenala sestra do dokumentácie P/K
potrebné údaje súvisiace s ošetrovaním drénu?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/17

V2

Kontrolné kritériá
Bol P/K poučený o spôsobe ošetrovania drénu
a výskyte možných komplikácii?
Mal P/K ošetrovaný drén predpísaným
spôsobom?

V3

Mal P/K monitorovaný zdravotný stav
a priechodnosť drénu?

V4

Sú v dokumentácií P/K zaznamenané údaje
súvisiace s výkonom ?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

1b

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

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

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

OSE SZ/CHIR/18
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- odstránenie drénu za prísne aseptických podmienok
- zabrániť vzniku infekcie a komplikácií

Skupina starostlivosti:

P/K so zavedeným drénom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1
01.11.2014
1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

sterilné chirurgické nástroje /2ks/ – nožnice /1ks/, peán /1ks/, sterilné štvorce
/5ks/, sterilné štetôčky /2ks/, sterilné tampóny / 2- 3 ks /, dezinfekčný roztok,
náplasť - leukoplast/leukopur /10-30 cm/, emitná miska /1ks/, buničitá vata /5ks/,
jednorazové rukavice /2 páry/

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra:
 si pripraví potrebné pomôcky na odstránenie drénu,
 zaistí vodorovnú polohu P/K,
 v spolupráci s lekárom oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh daného výkonu
i predpokladaný výsledok.
P2 Sestra:
 dodržuje prísne aseptický postup počas celého výkonu,
 si overí prítomnosť alergie u P/K na dezinfekčný roztok.
P3 Sestra počas výkonu udržiava s P/K slovný a zrakový kontakt.
P4 Sestra odstráni z rany krytie a dezinfikuje miesto zavedenia drénu.
P5 Sestra podáva lekárovi potrebné sterilné nástroje na extrakciu drénu.
P6 Sestra po extrakcii drénu sterilnou štetôčkou alebo sterilným tampónom dezinfikuje operačnú ranu
a miesto po extrakcii drénu a následne sterilne prekryje sterilným štvorcom a fixuje náplasťou.
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.:

Spolupráca sestry pri extrakcii drénu Platné od:
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P7 Sestra sleduje celkový stav P/K i stav rany po skončení výkonu, podľa potreby vymieňa presiaknutý obväz
a informuje P/K o možných komplikáciách, aby pri ich výskyte informoval sestru alebo lekára.
P8 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, čistí mechanicky nástroje, dezinfikuje ich a pripraví
na sterilizáciu, doplní chýbajúce pomôcky.
P9 Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o výkone, pozná jeho význam a priebeh.
V2 P/K má odstránený drén za prísne aseptických podmienok.
V3 P/K je informovaný o význame a postupe ošetrenia rany po odstránení drénu.
V4 V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie štandardu Spolupráca sestry pri extrakcii drénu







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Kontrola prostredia

2b

0b

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na extrakciu
drénu?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K, najmä
na lokálne anestetiká a antiseptiká?

1b

0b

Dodržiavala sestra aseptický postup?

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Š4

Kód

P1

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K?

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra potrebné pomôcky
k výkonu?

Zaistila sestra vhodnú polohu P/K?
Oboznámila sestra P/K s výkonom, vysvetlila
mu význam a priebeh daného výkonu
i predpokladaný výsledok?

PROCES

Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P2

P3

Dodržala sestra zrakový a slovný kontakt s P/K
počas výkonu?

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
P5

PROCES

P6

P7

P8
P9
Kód

VÝSLEDOK

V1
V2
V3
V4

A OSE SZ/CHIR/18

Odstránila sestra z rany krytie a vydezinfikovala
miesto zavedenia drénu?
Podávala sestra lekárovi potrebné sterilné
nástroje na extrakciu drénu?
Dezinfikovala sestra po extrakcii drénu sterilnou
štetôčkou operačnú ranu a miesto po extrakcii
drénu a následne sterilne prekryla sterilným
štvorcom a prelepila náplasťou?
Sledovala sestra celkový stav P/K i stav rany
po skončení výkonu?
Vymieňala podľa potreby presiaknutý obväz?
Informovala sestra P/K o možných komplikáciách,
aby pri ich výskyte informoval sestru alebo
lekára?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o výkone a pozná postup
výkonu?
Bol výkon realizovaný za prísnych aseptických
podmienok?
Bol P/K oboznámený s postupom ošetrovania
rany po extrakcii drénu?
Mal P/K urobený záznam o výkone
v dokumentácii?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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 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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ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri vybratí stehov

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:
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

odstránenie stehov za prísne aseptických podmienok
predchádzať vzniku infekcie a komplikáciám

Skupina starostlivosti:

-

P/K s narušenou celistvosťou kože a podkožných štruktúr

-

po operačnom výkone

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

sterilné inštrumentárium – nožnice /1ks/, peán /2ks/ alebo anatomická pinzeta 1 ks
/podľa zvyklostí pracoviska/, extraktor kožného staplera /svoriek/1 ks, sterilné
štvorce /5ks/, sterilné štetôčky /2ks/, sterilné tampóny / 2-3 ks/, dezinfekčný roztok,
náplasť - leukoplast/leukopur /10-30 cm/, emitná miska /1ks/, buničitá vata /5ks/,
jednorazové rukavice /2 páry/

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra:
 si pripraví potrebné pomôcky na vybratie stehov,
 zaistí vhodnú polohu P/K,
 v spolupráci s lekárom oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh daného výkonu.
P2 Sestra:
 dodržuje prísne aseptický postup počas celého výkonu,
 si overí prítomnosť alergie u P/K na dezinfekčný roztok,
 si navlečie rukavice.
P3 Sestra počas výkonu udržiava s P/K slovný a zrakový kontakt.
P4 Sestra obnaží operačnú ranu.
P5 Sestra dezinfikuje operačnú ranu sterilnou štetôčkou alebo sterilným tampónom navlhčeným
dezinfekčným roztokom, ktoré namáča do roztoku len raz. Na sterilný tampón leje dezinfekčný roztok nad
emitnou miskou zo vzdialenosti asi 10 cm, aby sa ich nedotkla hrdlom nádoby a boli mierne presiaknuté.

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

Spolupráca sestry pri vybratí stehov

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/19
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P6 Sestra podáva lekárovi potrebné sterilné nástroje na vyberanie stehov. Nástroje sestra uchopí sterilným
peánom v strede a úchopovou časťou ich podáva lekárovi, alebo ich priamo podáva so sterilného vrecka.
P7 Sestra po vybratí stehov sterilnou štetôčkou alebo sterilným tampónom navlhčeným dezinfekčným
roztokom dezinfikuje operačnú ranu.
P8 Sestra sterilne prekryje operačnú ranu sterilným štvorcom a následne prelepí náplasťou.
P9 Sestra sleduje celkový stav P/K i stav operačnej rany po skončení výkonu, podľa potreby vymieňa
presiaknutý obväz a informuje P/K o prejavoch možných komplikácií, aby pri ich výskyte informoval sestru
alebo lekára.
P10 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, čistí mechanicky nástroje, dezinfikuje ich a pripraví
na sterilizáciu, doplní chýbajúce pomôcky.
P11 Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o výkone, pozná jeho význam a priebeh.
V2 P/K má odstránené stehy za prísne aseptických podmienok.
V3 P/K je informovaný o prejavoch možných komplikácií po výkone.
V4 V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri vybratí stehov







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Kontrola prostredia

2b

0b

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na vybratie
stehov?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola pomôcok

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Š4

Kód

P1

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra potrebné pomôcky
na vybratie stehov?
Zaistila sestra vhodnú polohu P/K na realizáciu
výkonu?

PROCES

Oboznámila sestra v spolupráci s lekárom P/K
s výkonom, vysvetlila mu význam a priebeh
daného výkon?

P2

Dodržiavala sestra prísne aseptický postup počas
celého výkonu?
Overila si sestra prítomnosť alergie u P/K najmä
na lokálne antiseptiká?

P3
P4

Udržiavala sestra počas výkonu s P/K slovný
a zrakový kontakt?
Obnažila sestra operačnú ranu?

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
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1b

0b

P6

Podávala sestra lekárovi potrebné sterilné
nástroje na vybratie stehov?

1b

0b

P7

Dezinfikovala sestra po vybratí stehov operačnú
ranu dezinfekčným roztokom ?

1b

0b

P8

Prekryla sestra sterilne operačnú ranu sterilným
baušom a následne fixovala náplasťou?

1b

0b

Sledovala sestra celkový stav i stav rany
po skončení výkonu?

1b

0b

Vymieňala podľa potreby presiaknutý obväz?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

PROCES

Dezinfikovala sestra operačnú ranu dezinfekčným
roztokom?

P10
P11
Kód
V1
V2
V3
V4

Informovala sestra P/K o možných komplikáciách,
aby pri ich výskyte informoval sestru alebo
lekára?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o výkone, pozná jeho
význam a priebeh?
Mal P/K odstránené stehy za prísnych aseptických
podmienok?
Bol P/K informovaný o možných komplikáciách
po výkone?
Mal P/K zaznamenaný výkon v dokumentácii ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre P/K
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:

2z2

P5

P9

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/19

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

Spolupráca sestry pri nakladaní
sadry

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/20

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

dodržať správny postup pri nakladaní sadry

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou naloženia sadry

Dátum kontroly:

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

sestra, zdravotnícky asistent, sanitár v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

stolík, gumená podložka 1-2 ks, nesterilné rukavice 2 páry, mäkká vata, buničitá vata,
stulpa 3R alebo 4R, sadrové obväzy rôzne veľkosti – 8, 10, 12, 14, nesterilné obväzy 23 ks, nožnice, nádoba s teplou vodou - 37˚C

Š4 Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Zdravotnícky pracovník oboznámi P/K s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup
pri nakladaní sadry.
P2 Zdravotnícky pracovník si overí prítomnosť alergie u P/K na niektorú z pomôcok.
P3 Zdravotnícky pracovník si pripraví potrebné pomôcky na stolík.
P4 Zdravotnícky pracovník zabezpečí uloženie P/K do požadovanej polohy.
P5 Zdravotnícky pracovník počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.
P6 Zdravotnícky pracovník sleduje teplotu vode do ktorej bude ponorený sadrový obväz.
P7 Zdravotnícky pracovník spolupracuje s lekárom, pripraví sadrový obväz podľa potreby.
P8 Zdravotnícky pracovník natiahne na potrebné miesto stulpu alebo vatu.
P9 Zdravotnícky pracovník spolupracuje s lekárom pri namočení sadry do vodného kúpeľa,
po vytiahnutí sadrového obväzu z vodného kúpeľa odstráni nadbytočnú vodu.

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

Spolupráca sestry pri nakladaní
sadry

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/20
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P10 Sestra zabezpečí, aby sadra zaschla bez poškodenia. Sestra fixuje naložený sadrový obväz nesterilným
obväzom.
P11 Sestra poučí pacienta o následnej kontrole naloženej sadry.
P12 Sestra zaznamená do ambulantnej knihy resp. dokumentácie potrebné údaje a odovzdá P/K lekársku
správu.
P13 Zdravotnícky pracovník zabezpečí umytie, dezinfekciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.
V2 P/K má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.
V3 P/K je poučený o prípadných nežiaducich reakciách po naložení sadry a kontroly na chirurgickej
ambulancií prípadne na traumatologickej ambulancií.
V4 P/K má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s nakladaním sadry v ambulantnej knihe resp.
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:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri nakladaní sadry







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

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

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

Bol P/K oboznámený s výkonom ?

P2

Overil si zdravotnícky pracovník u P/K prítomnosť
alergie?

1b

0b

P3

Pripravil si zdravotnícky pracovník potrebné
pomôcky na výkon?

1b

0b

1b

0b

P4

Zabezpečil zdravotnícky pracovník uloženie
pacienta do požadovanej polohy pred naložením
sadry?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P5

Sledoval zdravotnícky pracovník P/K počas
výkonu a udržiaval s ním slovný kontakt?

1b

0b

P6

Sledoval zdravotnícky pracovník teplotu vody
na prípravu sadry?

1b

0b

P7

Spolupracoval zdravotnícky pracovník s lekárom
pri príprave sadrového obväzu?

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
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P8

Natiahol zdravotnícky pracovník na potrebné
miesto stulpu alebo vatu správne?

P9

Asistoval zdravotnícky pracovník lekárovi pri
namočení sadry do vodného kúpeľa správne
a odstránil nadbytočnú vodu?

P10

Zabezpečila sestra P/K, aby bol v kľude?

P11

Poučila sestra P/K o nutnosti kontroly naloženej
sadry?

Otázka pre P/K

P12

Zaznamenala sestra do ambulantnej knihy resp.
dokumentácie potrebné údaje a odovzdala
pacientovi lekársku správu?

Kontrola
dokumentácie

P13

Zabezpečil zdravotnícky pracovník umytie,
dezinfekciu a uloženie použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o dôvode a priebehu
výkonu?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/20

Revízia č.:

1b

0b

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

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V2

Mal P/K zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu ?

V3

Bol P/K poučený o potrebných kontrolách
na chirurgickej ambulancií?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Sú v ambulantnej knihe resp. v dokumentácii
zaznamenané potrebné údaje súvisiace
s naložením sádry?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o vonkajší fixátor –
Kirschnerova extenzia

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/21
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procesuálny štandard výkonu
-

sledovať funkčnosť a okolie naloženia Kirschnerovej extenzie
zabrániť vzniku komplikácií
zabezpečiť komfort P/K

Skupina starostlivosti:

P/K so zlomeninou krčka stehennej kostí a zlomeninou stehennej kostí

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

pomocné zariadenie postele – uzdička, hrazdička, debnička, podložné koleso,
molitanové venčeky, dezinfekčný roztok, sterilné tampóny 2-3 ks, sterilné štvorce
4 ks, peán, nožnice, sterilné rukavice 1 pár, leukoplast, emitná miska,

Š4 Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra uloží P/K na lôžko, zabezpečí správnu polohu poranenej končatiny vhodnými pomocnými
zariadeniami postele.
P2 Sestra vysvetli P/K využitie pomocných zariadení postele.
P3 Sestra pravidelne kontroluje ťah extenzie či pôsobí presne v osi zlomenej kostí, či závažie vyvíja
dostatočný ťah.
P4 Sestra poučí P/K o jeho dočasnej imobilite, o dôležitosti prevencie vzniku dekubitu a získa P/K
k spolupráci.
P5 Sestra 1-2x denne ošetruje dezinfekčným roztokom okolie Kirschnerovej extenzie.
P6 Sestra pravidelne 2x denne meria TT – zvýšenú TT hlási lekárovi.
P7 Sestra sleduje a zaznamenáva zmeny na pokožke na miestach vystavených tlaku v súvislosti s extenziou.
P8 Sestra posudzuje pacientove subjektívne pocity, ktoré súvisia s naloženou Kirschnerovou extenziou,
prítomnosť pocitu bolesti, nepohody a dyskomfortu zaznamená do chorobopisu.
P9 Sestra zaznamenáva do dokumentácie všetky ošetrovateľské intervencie.

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

Starostlivosť o vonkajší fixátor –
Kirschnerova extenzia

Platné od:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K má zabezpečené pomocné zariadenia postele.
V2 P/K má pravidelne sledovanú funkčnosť Kirschnerovej extenzie.
V3 P/K spolupracuje so sestrou a v prípade potreby žiada sestru o pomoc.
V4 P/K nemá známky preležanín.
V5 P/K je oboznámený s dôvodom zavedenia Kirschnerovej extenzie.

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 Starostlivosť o vonkajší fixátor –
Kirschnerova extenzia

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







Kontrolné kritériá
Uložila sestra P/K správne a zabezpečila pomocné
zariadenia postele?
Vysvetlila sestra P/K manipuláciu s pomocnými
zariadeniami postele?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P3

Kontrolovala sestra pravidelne funkčnosť
Kirschnerovej extenzie?

P4

Poučila sestra P/K o dočasnej imobilite a získala
P/K k spolupráci ?

1b

0b

P5

Ošetrovala sestra denne okolie extenzie?

1b

0b

P6

Merala sestra pravidelne TT P/K?

Otázka pre sestru

1b

0b

na pokožke na miestach vystavených tlaku
v súvislostí s extenziou?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P8

Posudzovala sestra P/K subjektívne pocity , ktoré
súvisia s naloženou extenziou?

Otázka pre sestru

1b

0b

P9

Zaznamenala sestra všetky ošetrovateľské
intervencie do dokumentácie P/K ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Sledovala a zaznamenávala sestra zmeny
P7

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/CHIR/21

Kontrolné kritériá
Mal P/K zabezpečené pomocné zariadenia
postele?
Mal P/K pravidelne sledovanú funkčnosť
Kirschnerovej extenzie?

V3

Spolupracoval P/K so sestrou?

V4

Bola u P/K pokožka bez narušenia celistvosti?

V5

Bol P/K oboznámený s dôvodom naloženia
Kirschnerovej extenzie?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17-16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 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

Aplikácia chladu
OSE SZ/CHIR/22

Revízia č.:
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Platné od:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Znížiť teplotu kože a tkanív za účelom:
- zníženia krvácania
- zníženia intenzity zápalu
- zvýšenia svalovej relaxácie
- zníženia bolesti
P/K po operácii alebo úraze, vyvrtnutie, natiahnutie šliach, zlomeniny
končatín

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

-

gélové vrecká p.p.
studené roztoky /podľa zvyklostí pracoviska/
rúško na zabalenie géloveho vrecka príp. roztoku

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra je oboznámená o zdravotnom stave P/K.
P2 Sestra edukuje P/K o potrebe aplikácie chladu.
P3 Sestra pozoruje zmeny na koži ako je edém, odreniny, začervenanie, otvorené lézie, krvácania.
P4 Sestra posúdi stav cirkulácie krvi , pričom posudzuje :
- farbu
- teplotu
- citlivosť
V častiach tela, ktoré sú chladné, necitlivé alebo stuhnuté, s bledou či modrastou farbou kože, je
pravdepodobne porucha cirkulácie.
P5 Sestra :
- zabezpečí potrebné pomôcky,
- upraví polohu 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.

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

Aplikácia chladu
OSE SZ/CHIR/22

Revízia č.:
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P6 Sestra zabalí schladené gélové vrecko alebo studený roztok do rúška, aby nebolo v priamom kontakte
s pokožkou a priloží na určené miesto.
P7 Sestra sleduje teplotu gélového vrecka alebo roztoku, pri nahriatí ho vymení.
P8 Sestra sleduje účinky aplikácie chladu a zaznamená priebeh výkonu do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K pozná dôvody pre aplikáciu chladu .
V2 Aplikovaný chlad spĺňa liečebný účel.
V3 V zdravotnej 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:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia chladu







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

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

P1

Pozná sestra zdravotný stav P/K ?

P2

Oboznámila sestra P/K s dôvodom aplikácie
chladu?

P3- 4

Všímala si sestra zmeny na koži u P/K
a posúdila sestra stav cirkulácie krvi u P/K?

P5

Pripravila si sestra potrebné pomôcky
a upravila sestra polohu P/K?

P6-7

Postupovala sestra pri aplikácii chladu podľa
kritérií P6- 7 ?

P8

Sledovala sestra účinky aplikácie chladu u P/K a
zaznamenala do dokumentácie potrebné údaje
súvisiace s aplikáciou chladu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Kód
VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/CHIR/22

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom a významom
aplikácie chladu?

V2

Mal aplikovaný chlad u P/K liečebný účinok?

V3

Sú v dokumentácií P/K zaznamenané údaje
súvisiace s výkonom ?

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14-13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Dátum:
Podpis:

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

2z2

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Príprava P/K na irigografické
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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

OSE SZ/CHIR/23
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procesuálny štandard výkonu
-

zabezpečiť správnu prípravu P/K na vyšetrenie
zabezpečiť plynulý priebeh vyšetrenia
minimalizovať vznik komplikácii

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na irigografické vyšetrenie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky na očistnú klyzmu, laxatívum podľa zvyklostí pracoviska, jednorazové
rukavice / 1 pár /, buničitá vata / 3 ks /, podložná misa, jednorazová podložka
/ 1 ks /, plachta

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia P/K

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí P/K dôvod, postup prípravy na irigografické vyšetrenie a zabezpečí psychickú prípravu.

P2

Sestra informuje P/K, o diétnom postupe a príprave /podľa ordinácie lekára prípadne zvyklostí
pracoviska/ :

P3
P4

- deň pred vyšetrením P/K dostane iba ľahké raňajky, na obed čistý polievkový vývar, potom už len
tekutiny vo zvýšenom množstve.
- Sestra o 14,00 hod. podáva P/K ordinované laxatívum / podľa ordinácie lekára zvyklostí pracoviska /,
upozorní P/K, aby laxatívum zapil pohárom vody /min. 300ml/.
- Sestra poučí P/K, aby od 14,00 hod. pil každú hodinu po 300 ml vody alebo čaju, spolu 3-4 l tekutín
do 21,00 hod.
- Sestra večer pred vyšetrením podá očistnú klyzmu podľa zvyklostí pracoviska, ak je ordinovaná
lekárom.
Sestra v deň vyšetrenia upozorní P/K, že vyšetrenie sa robí nalačno.
Sestra zabezpečí transport P/K spolu so zdravotnou/ošetrovateľskou dokumentáciou na RTG pracovisko
podľa objednania, resp. na podnet daného pracoviska.

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

Príprava P/K na irigografické
vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014
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P5

Sestra po vyšetrení:
 poučí P/K, v prípade výskytu subjektívnych ťažkostí, napr. bolesti brucha, krvácanie z konečníka,
nauzeu, aby hlásil ošetrujúcemu personálu. Ak P/K nemá žiadne subjektívne príznaky môže sa
po vyšetrení nejesť.

P6

Sestra zaznamená výkon a potrebné údaje, zistenia do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je oboznámený s výkonom, postupom prípravy na irigografické vyšetrenie.

V2

P/K má podanú prípravu podľa ordinácie lekára.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané údaje súvisiace s prípravou na vyšetrenie.

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 Príprava P/K na irigografické
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

PROCES







Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra P/K postup prípravy
na vyšetrenie?

P2

Vykonala sestra prípravu P/K na irigografické
vyšetrenie podľa zvyklosti zdravotníckeho
zariadenia?

P3

Upozornila sestra P/K, že vyšetrenie sa robí
nalačno?

P4

P5

P6

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

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 prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zabezpečila sestra transport P/K spolu
s dokumentáciou na RTG pracovisko podľa
objednania, resp. na podnet pracoviska?
Poučila sestra P/K o potrebe sledovania
a hlásenia prítomných subjektívnych príznakov?

Otázka pre P/K

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/CHIR/23

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o výkone a postupe prípravy
na vyšetrenie?

V2

Mal P/K podanú prípravu podľa zvyklosti
pracoviska?

V3

Bol urobený záznam o príprave v dokumentácii ?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 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

Príprava pacienta na funkčné
vyšetrenie obličiek

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/24
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- správnou prípravou zabezpečiť plynulý priebeh vyšetrenia

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na funkčné vyšetrenie obličiek

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Ś1 Pracovníci:

sestra

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

zberná nádoba na moč /1 ks/, odmerný valec /1 ks/, 100 ml graduovaný valec /1
ks/, hustomer/urometer /1 ks/, buničitá vata, jednorazové rukavice /2 páry/,
emitná miska /1 ks/, injekčné ihla /1 ks/, injekčná striekačka /1ks/, Esmarchovo
ovínadlo /1 ks/, tampóny na dezinfekciu /2 ks/, dezinfekčný roztok, náplasťleukoplast/leukopur /10 cm/, sterilné skúmavky /2 ks/

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia P/K

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi P/K s výkonom, vysvetlí mu význam a priebeh daného vyšetrenia z ošetrovateľského
hľadiska:
 zber moču za 24 hodín – vyšetruje sa glomerulárna filtrácia, tubulárna resorbcia, proteinúria,
 odber venóznej krvi.
P2 Sestra stanoví so súhlasom P/K termín zberu moču za 24 hodín /u žien okrem obdobia menštruácie/.
P3 Sestra informuje P/K o potrebe dodržať podmienky pri zbere moču za 24 hodín:
 močiť len do nádoby na to určenej počas celej doby zberu,
 zberné nádoby musia byť čisté, uskladnené na polici v predsieni záchodu,
 P/K musí mať svoju zbernú nádobu označenú menom,
 P/K by mal vynechať zo stravy mäso a mäsové výrobky,
 P/K by mal prijať počas zberu 1,5 – 2 litre tekutín.
P4 Sestra edukuje P/K v súvislosti so zberom moču:
 prvý deň ráno o 6,00 hod. sa vymočí P/K do WC a potom 24 hodín močí do zbernej nádoby do
druhého rána do 6,00 hod., kedy sa poslednýkrát vymočí do nádoby,
 moč u imobilných, resp. ležiacich P/K zlieva do zbernej nádoby 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.

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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Príprava pacienta na funkčné
vyšetrenie obličiek
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P5 Sestra správne označí skúmavky na vyšetrenie moču a venóznej krvi podľa zvyklostí zdravotníckeho
zariadenia.
P6 Sestra si pripraví pomôcky na odber biologického materiálu.
P7 Sestra:
 si pred výkonom navlečie jednorazové rukavice a odmeria množstvo moču v zbernej nádobe,
 zo zbernej nádoby odleje 100 ml moču do odmerného valca po jeho stene, penu z povrchu odsaje
buničitou vatou,
 valec postaví na rovnú plochu do výšky očí a do moču pomaly ponorí urometer, tak aby sa
neopieral o stenu valca.
P8 Sestra zaznamená mernú hmotnosť moču, množstvo a odleje vzorku moču do označenej skúmavky.
P9 Sestra odoberie P/K venóznu krv do označenej skúmavky.
P10 Sestra zabezpečí transport biologického materiálu do príslušného laboratória.
P11 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.
P12 Sestra zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o výkone, pozná význam, postup a spôsob funkčného vyšetrenia obličiek.
V2 P/K spolupracuje počas celého výkonu s ošetrujúcim personálom.
V3 Odobratý biologický materiál je odoslaný na vyšetrenie.
V4 V dokumentácií P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje o priebehu a výsledku výkonu.

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.:
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01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príprava P/K na funkčné vyšetrenie
obličiek

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Kontrola prostredia

2b

0b

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na realizáciu
výkonu?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

P3

Informovala sestra P/K o potrebe dodržať
podmienky pri zbere moču za 24 hodín?

1b

0b

P4

Edukovala sestra P/K v súvislosti so zberom
moču?

1b

0b

1b

0b

Š1-3

Š4

Kód

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá

Oboznámila sestra P/K s výkonom, vysvetlila mu
význam a priebeh daného vyšetrenia?

P2

Stanovila sestra so súhlasom P/K termín zberu
moču za 24 hodín /u žien okrem obdobia
menštruácie/?

PROCES

P1

P5

Označila sestra správne skúmavky
na vyšetrenie moču a venóznej krvi podľa
zvyklosti zdravotníckeho zariadenia?

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

P6

PROCES

P7

P8
P9
P10
P11
P12

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2
V3
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Pripravila si sestra pomôcky na odber
biologického materiálu?
Navliekla si sestra pred výkonom jednorazové
rukavice a odmerala množstvo moču v zbernej
nádobe?
Odliala sestra zo zbernej nádoby 100 ml moču
do odmerného valca po jeho stene a penu
z povrchu odsala buničitou vatou?
Postavila valec na rovnú plochu do výšky očí
a do moču pomaly ponorila urometer, tak aby
sa neopieral o stenu valca?
Zaznačila sestra mernú hmotnosť moču,
množstvo a odliala vzorku moču do označenej
skúmavky?
Odobrala sestra venóznu krv do označenej
skúmavky?
Zabezpečila sestra transport biologického
materiálu do príslušného laboratória?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K?

Kontrolné kritériá
Bol P/K poučený o výkone a pozná postup
výkonu?
Bol biologický materiál odobratý a odoslaný
do príslušného laboratória?
Mal P/K urobený záznam v dokumentácii
o výkone?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu
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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri odbere
bioptického materiálu

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/CHIR/25
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procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Strana

pripraviť P/K na výkon
zabezpečiť uchovanie a transport odobratej vzorky predpísaným
spôsobom

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou odberu bioptického materiálu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

preväzový stolík, sterilná rúška – celá 1 ks, sterilná rúška – perforovaná 1 ks, sterilné
rukavice 1 pár, sterilné tampóny 3-5 ks, sterilné štvorce 2 ks, sterilná ihla jednorazová
1 ks, sterilná striekačka 10 ml 1 ks, lokálne anestetikum – Mesocain 1% 10 ml, sterilný
skalpel 1 ks, sterilná súprava na šitie – podavák 1 ks, peán 1 ks, pinzeta 1 ks, nožnice 1
ks, ihelec 1 ks, chirurgická niť – ethilon, vicryle 1ks, dezinfekčný roztok – (podľa
ordinácie lekára a zvyklosti pracoviska), buničitá vata, náplasť -leukoplast alebo
leukopur, curapor 1 ks, obväz 1-2 ks, sterilná skúmavka 1 ks, kód na označenie
skúmavky, Formalín, emitná miska, preväzové nožnice, žiadanka na vyšetrenie,

Š4 Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi P/K s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup odberu bioptického
materiálu.
P2 Sestra si overí prítomnosť alergie u P/K na lokálne anestetiká a antiseptiká.
P3 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na preväzový stolík.
P4 Sestra zabezpečí uloženie P/K do požadovanej polohy.
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:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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P5 Sestra počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.
P6 Sestra aplikuje roztok na sterilné tampóny nad emitnou miskou zo vzdialenosti asi 10 cm, aby sa ich
nedotkla hrdlom nádoby a aby boli mierne presiaknuté.
P7 Sestra podá lekárovi anestetikum na lokálnu anestézu.
P8 Sestra osuší okolie rany pri incízii podľa pokynov lekára, odobratý bioptický materiál uloží
do sterilnej skúmavky s roztokom Formalínu.
P9 Sestra asistuje lekárovi pri vypláchnutí rany dezinfekčným roztokom.
P10 Sestra po sutúre a sterilnom prekrytí rany štvorcom, fixuje ranu náplasťou alebo obväzom.
P11 Sestra zabezpečí odoslanie vzorky bioptického materiálu na vyšetrenie.
P12 Sestra poučí P/K o následnom ošetrení rany.
P13 Sestra zaznamená do dokumentácie resp. ambulantnej knihy potrebné údaje.
P14 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.
V2 P/K má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.
V3 P/K je poučený o nutnosti následného ošetrenia rany – kontroly na chirurgickej ambulancií a informovaní
sa o výsledku bioptického vyšetrenia.
V4 P/K má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s odberom bioptického materiálu v dokumentácii
resp.ambulantnej knihe a v neriadenej dokumentácií o evidencií bioptického materiálu.

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
bioptického materiálu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

Š4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Sú k dispozícii potrebné pomôcky
na realizáciu výkonu?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Boli poskytnuté P/K potrebné informácie?

P2

Overila si sestra u P/K prítomnosť alergie
na anestetiká a antiseptiká?

P3

Pripravila sestra potrebné pomôcky
na výkon?

P4
P5

P6

Zabezpečila sestra uloženie P/K
do požadovanej polohy pred odberom
bioptického materiálu?
Sledovala sestra P/K počas výkonu a udržiavala
s ním slovný kontakt?
Dodržala sestra správny postup pri dezinfekcií
tampónov?

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

1b

0b

Otázka pre P/K

Kontrola pomôcok

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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P7

Podala sestra lekárovi lokálne anestetikum pred
odberom bioptického materiálu?

P8

Uložila sestra bioptický materiál do nádoby
s roztokom formalínu?

P9

Spolupracovala sestra s lekárom
pri vypláchnutí rany?

P10

Fixovala sestra ranu náplasťou a obväzom?

P11

Zabezpečila sestra odoslanie vzorky bioptického
materiálu na vyšetrenie?

Otázka pre sestru

P12

Poučila sestra P/K o následnom ošetrení rany?
Zaznamenala sestra do dokumentácie resp.
ambulantnej knihy potrebné údaje o P/K
a odovzdala mu lekársku správu?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

P13
P14

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/25

Revízia č.:

V2
V3

V4

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o dôvode a priebehu
výkonu?
Mal P/K zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu ?
Poučila sestra P/K o nutnosti následného
ošetrenia rany na chirurgickej ambulancií?
Sú v dokumentácii resp. ambulantnej knihe
zaznamenané potrebné údaje súvisiace
s odberom bioptického materiálu?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Ošetrovanie kolostómie
jednodielnym systémom

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:

P/K s kolostómiou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

ošetrovať kolostómiu šetrným a netraumatizujúcim spôsobom
sledovať funkčnosť kolostómie, charakter výlučkov, stav okolitej kože
predchádzať vzniku komplikácií
edukovať P/K v starostlivosti o kolostómiu
motivovať P/K k dosiahnutiu maximálnej miery sebestačnosti

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čistá vlažná voda, telová pena, buničitá vata 7 ks, emitná miska, jednorazové
nesterilné rukavice 2 páry, gázové štvorce 3 ks, odstraňovač náplastí 2-3 ks,
ochranný film 1ks, šablóna, kolostomické vrecko jednodielne 1 ks, nožnice,
ochranná pasta na vyrovnanie nerovností kože, ochranný zásyp, adhezívna pasta,
pohlcovač pachu, jednorazová podložka 1 ks, zástena

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí P/K dôvod ošetrovania kolostómie a postup – kolostomické vrecko sa vypúšťa ak je
naplnené do 1/4 , príp. do 1/3 a ak je podtečené sa vymieňa.

P2

Sestra si pripraví všetky pomôcky tak, aby boli dostupné.

P3

Sestra zabezpečí P/K intímne prostredie.

P4

Sestra zvolí vhodnú polohu P/K podľa zdravotného stavu – v ľahu na chrbte, v sede alebo v stoji.

P5

Sestra pripraví P/K na výkon uvoľnením alebo vyzlečením odevu, zabezpečí lôžko pred znečistením
jednorazovou podložkou.

(1)
(2)

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.
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

P6

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Ošetrovanie kolostómie
jednodielnym systémom

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/CHIR/26

Strana

2z2

P8

Sestra pri ošetrovaní kolostómie jednodielnym systémom postupuje takto:
- odstráni kolostomické vrecko za výčnelok na lepiacom materiáli pomocou odstraňovača
náplastí , urobí proti ťah rukami a použité kolostomické vrecko položí
do emitnej misky,
- čistou vlažnou vodou poumýva kolostómiu a telovou penou okolie kolostómie,
- posúdi – farbu kolostómie, veľkosť, charakter/ krvácanie, stenóza, prolaps, retrakcia, hernia/,
typ, stav okolitej kože, funkčnosť/odchod plynov, množstvo a typ výlučkov/, typ použitej
pomôcky,
- dôkladne osuší okolie kolostómie, ak je potrebné ošetrí okolitú kožu, na osušenú kožu nanesie
ochranný film,
- odmeria veľkosť a tvar kolostómie šablónou a vystrihne podľa toho otvor
na jednodielnom kolostomickom vrecku / bezprostredne po operácií by mal byť otvor väčší
o 0,5 – 1 cm kvôli pooperačnému edému, neskôr rovnaký ako veľkosť kolostómie,
- ak sú na koži nerovností používa sestra lepivú ochrannú pastu ako výplň nerovného povrchu
kože, čo napomáha predĺženiu životností nalepeného kolostomického vrecka a na ochranu kože
pred podráždením pri podtečení pod pomôcku,
- sestra v prípade potreby aplikuje do kolostomického vrecka pohlcovač pachu, odstráni
ochrannú fóliu z kolostomického vrecka, priloží lepivú časť ku koži z dola nahor a dbá na dobré
prilepenie kolostomického vrecká, funkčnosť prilepeného kolostomického vrecka viackrát
skontroluje.
Sestra počas celého výkonu komunikuje s P/K, informuje ho o každom úkone a vysvetlí
mu potrebu spolupráce.
Sestra oznámi P/K koniec výkonu a pomôže mu s obliekaním a úpravou podľa stavu P/K.

P9

Sestra roztriedi odpad do označených nádob.

P10

Sestra uloží pomôcky na miesto podľa zvyklostí oddelenia.

P11

Sestra zapíše do dokumentácie ošetrenie kolostómie a jej stav.

P12

Sestra pri každom ošetrovaní kolostómie edukuje P/K alebo najbližších príbuzných o :
- starostlivosti o kolostómiu,
- správnom výbere pomôcok,
- nutností dostatočnej hygieny, výmene kolostomického sáčku hneď pri podtečení,
- diétnom režime,
- možných komplikáciách.

P7

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2

P/K pozná dôvod a postup správneho a dôsledného ošetrovania kolostómie jednodielnym systémom,
má dostatok informácií o starostlivostí o kolostómiu.
P/K má zabezpečené súkromie počas výkonu.

V3

P/K sa aktívne podieľa na ošetrovaní kolostómie a edukácii.

V4

V ošetrovateľskej dokumentácií sú správne zaznamenané všetky potrebné údaje týkajúce sa
kolostómie.

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 Ošetrovanie kolostómie
jednodielnym systémom

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







Kontrolné kritériá

P1

Vysvetlila sestra P/K potrebu ošetrenia
kolostómie a postup pri tomto výkone?

P2

Pripravila sestra všetky potrebné pomôcky?

P3

Zabezpečila sestra pre P/K intímne prostredie
počas ošetrovania kolostómie?

P4

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola prostredia

Zvolila a zabezpečila sestra P/K vhodnú polohu pri
ošetrovaní kolostómie?

P5

Pripravila sestra na výkon P/K vyzlečením alebo
uvoľnením odevu?

P6

Dodržala sestra správny postup pri ošetrovaní
kolostómie jednodielnym systémom?

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

PROCES

P8
P9
P10
P11
P12

Kód

VÝSLEDOK

V1

V2
V3
V4

A OSE SZ/CHIR/26

Komunikovala sestra s P/K počas výkonu,
informovala ho o každom úkone a vysvetlila mu
potrebu spolupráce?
Oznámila sestra P/K koniec výkonu a pomohla
mu s obliekaním?
Roztriedila sestra správne odpad
do označených nádob?
Uložila sestra pomôcky na miesto podľa zvyklosti
oddelenia?
Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje
do dokumentácie P/K?
Edukovala sestra P/K alebo príbuzných pri
ošetrovaní kolostómie o pomôckach, o hygiene,
o diétnom režime a možných komplikáciách?
Kontrolné kritériá
Mal P/K dostatok informácii v starostlivosti
o kolostómiu ,o postupe správneho
a dôsledného ošetrovania kolostómie
jednodielnym systémom ?
Mal P/K zabezpečené súkromie počas výkonu?
Zapájal sa P/K aktívne na ošetrovaní kolostómie
a edukácií?
Sú v dokumentácií správne zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s ošetrovaním
kolostómie jednodielnym systémom?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:

P/K s kolostómiou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

ošetrovať kolostómiu šetrným a netraumatizujúcim spôsobom
sledovať funkčnosť kolostómie, charakter výlučkov, stav okolitej kože
predchádzať vzniku komplikácií
edukovať P/K v starostlivosti o kolostómiu
motivovať P/K k dosiahnutiu maximálnej miery sebestačnosti

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čistá vlažná voda, telová pena, buničitá vata 6 ks, emitná miska, jednorazové
nesterilné rukavice 2 páry, gázové štvorce 2 ks, odstraňovač náplastí 2-3 ks,
ochranný film 1ks, šablóna, kolostomické vrecko s dvojdielnym systémom 1 ks,
tvarovateľná podložka 1 ks, nožnice, ochranná pasta na vyrovnanie nerovností
kože, ochranný zásyp, adhezívna pasta, pohlcovač pachu, jednorazová podložka 1
ks, prídržný opasok 1 ks, zástena

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí P/K dôvod ošetrovania kolostómie a postup – kolostomické vrecko sa vypúšťa ak je
naplnené do 1/4 , príp. do 1/3 a ak je podtečené tak sa vymieňa.

P2

Sestra si pripraví všetky pomôcky tak, aby boli dostupné.

P3

Sestra zabezpečí P/K intímne prostredie.

P4

Sestra zvolí vhodnú polohu P/K podľa zdravotného stavu – v ľahu na chrbte, v sede alebo v stoji.

P5

Sestra pripraví P/K na výkon uvoľnením alebo vyzlečením odevu, zabezpečí lôžko pred znečistením
jednorazovou podložkou.

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
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Sestra pri ošetrovaní kolostómie dvojdielnym systémom, ktorý pozostáva s podložky a uzatváracieho
vrecka postupuje takto:
- odopne uzatvárací systém na vrecku, odstráni vrecko a položí ho do emitnej misky,
tvarovateľnú podložku ponechá, ale skontroluje jej funkčnosť,
- ošetrí kolostómiu čistou vlažnou vodou,
- posúdi stav kolostómie,
- aplikuje nové kolostomické vrecko s uzatváracím systémom na tvarovateľnú podložku na
upínací kruh / aplikačná doba podložky je až 7 dní, je maximálne flexibilná a prispôsobuje sa
pohybom tela /.

P8

Sestra pri výmene novej tvarovateľnej podložky postupuje takto:
- odstráni podložku za výčnelok na lepiacom materiáli pomocou odstraňovača náplastí , urobí
proti ťah rukami a použitú podložku položí do emitnej misky,
- čistou vlažnou vodou poumýva kolostómiu aj telovou penou okolie kolostómie,
- posúdi – farbu kolostómie, veľkosť, charakter/ krvácanie, stenóza, prolaps, retrakcia, hernia/,
typ, stav okolitej kože, funkčnosť/odchod plynov, množstvo a typ výlučkov/, typ použitej
pomôcky,
- dôkladne osuší okolie kolostómie, ak je potrebné ošetrí okolitú kožu, na osušenú kožu nanesie
ochranný film,
- sestra v prípade potreby aplikuje do kolostomického vrecka pohlcovač pachu, odstráni
ochrannú fóliu z podložky, priloží lepivú časť ku koži z dola nahor a dbá na dobré prilepenie
podložky, uistí sa či je podložka dobré prilepená / ak sú nerovností na koži použije pod podložku
ochrannú pastu alebo použije konvexnú tvarovateľnú podložku /,
- aplikuje nové kolostomické vrecko s uzatváracím systémom na upínací kruh podložky /slabé
kliknutie signalizuje, že upínací kruh vrecka je bezpečné upevnený na tvarovateľnú podložku /,
- sestra pre zvýšenú ochranu a pocit istoty môže použiť prídržný opasok pri dvojdielnom systéme.
Sestra počas celého výkonu komunikuje s P/K, informuje ho o každom úkone a vysvetlí
mu potrebu spolupráce.
Sestra oznámi P/K koniec výkonu a pomôže mu s obliekaním a úpravou podľa stavu P/K.

P9

Sestra roztriedi odpad do označených nádob.

P10

Sestra uloží pomôcky na miesto podľa zvyklostí oddelenia.

P11

Sestra zapíše do dokumentácie ošetrenie kolostómie a jej stav.

P12

Sestra pri každom ošetrovaní kolostómie edukuje P/K alebo rodinných príbuzných o :
- starostlivostí o kolostómiu,
- správnom výbere pomôcok,
- nutností dostatočnej hygieny, výmene hneď pri podtečení,
- diétnom režime,
- možných komplikáciách.

P7

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
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvod a postup správneho a dôsledného ošetrovania kolostómie dvojdielnym systémom, má
dostatok informácií o starostlivostí o kolostómiu.

V2

P/K má zabezpečené súkromie počas výkonu.

V3

P/K sa aktívne podieľa na ošetrovaní kolostómie a edukácii.

V4

V ošetrovateľskej dokumentácií sú správne zaznamenané všetky potrebné údaje týkajúce sa
kolostómie.

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:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovanie kolostómie
dvojdielnym systémom

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







P1

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra P/K potrebu ošetrenia
kolostómie a postup pri tomto výkone?

P2

Pripravila sestra všetky potrebné pomôcky?

P3

Zabezpečila sestra pre P/K intímne prostredie
počas ošetrovania kolostómie?

P4

Zvolila a zabezpečila sestra P/K vhodnú polohu pri
ošetrovaní kolostómie?

P5

Pripravila sestra na výkon P/K vyzlečením alebo
uvoľnením odevu?

P6

Dodržala sestra správny postup pri ošetrovaní
kolostómie dvojdielnym systémom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola prostredia

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

P7
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Komunikovala sestra s P/K počas výkonu,
informovala ho o každom úkone a vysvetlila mu
potrebu spolupráce?

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

1b

0b

Oznámila sestra P/K koniec výkonu a pomohla
mu s obliekaním?

P9

Roztriedila sestra správne odpad
do označených nádob?

P10

Uložila sestra pomôcky na miesto podľa zvyklosti
oddelenia?

P11

Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje do
dokumentácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

Edukovala sestra P/K alebo príbuzných o postupe
pri ošetrovaní kolostómie, pomôckach, diétnom
režime o možných komplikáciách?

Otázka pre P/K

Kód
V1

V2
V3
V4

Kontrolné kritériá
Mal P/K dostatok informácii v starostlivosti
o kolostómiu ,o postupe správneho
a dôsledného ošetrovania kolostómie
dvojdielnym systémom ?
Mal P/K zabezpečené súkromie počas výkonu?
Zapájal sa P/K aktívne na ošetrovaní kolostómie
a edukácií?
Sú v dokumentácií správne zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s ošetrovaním
kolostómie dvojdielnym systémom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu
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

1b

P8

P12
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zhojenie popáleninovej rany
- zabrániť vzniku infekcii

Skupina starostlivosti:

P/K s popáleninou I. a II. stupňa

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1
01.11.2014
1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

preväzový stolík, sterilná rúška – celá 1 ks, sterilné rukavice 2 páry, sterilné
tampóny 5- 10 ks, sterilné štvorce 2-7 ks (podľa rozsahu popáleniny), obväzy (počet
podľa rozsahu popáleniny) , náplasť - leukoplast , leukopur, peán 1 ks, nožnice 1
ks, sterilná Aqua, dezinfekčný roztok, Dermazín masť, mastný tyl, emitná miska,
preväzové nožnice.

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup pri ošetrovaní
popáleniny.
Sestra s pripraví potrebné sterilné pomôcky na preväzový stolík.

P3

Sestra zabezpečí uloženie P/K do požadovanej polohy.

P4

Sestra počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.

P5

Sestra aplikuje sterilný roztok na tampóny nad emitnou miskou zo vzdialenosti asi 10 cm, aby sa ich
nedotkla hrdlom nádoby a aby boli mierne presiaknuté.

P6

Sestra spolupracuje s lekárom, po očistení popáleného miesta sterilnou aquou, podá lekárovi Dermazín
masť,ktorú lekár nanesie na popálenú časť tela, alebo v prípade potreby mastný tyl.

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
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P7

Sestra spolupracuje s lekárom pri prekrytí popálenej časti sterilnými štvorcami.

P8

Sestra po sterilnom prekrytí popálenej častí fixuje sterilné štvorce náplasťou a obväzom.

P9

Sestra poučí P/K o následnom ošetrení popálenej častí tela.

P10

Sestra zaznamená do dokumentácie resp. ambulantnej knihy potrebné údaje.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

1
01.11.2014
2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.

V2

P/K má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.

V3

P/K je poučený o nutnosti následného ošetrenia popáleniny (kontroly na chirurgickej ambulancií ).

V4

P/K má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s popáleninou v dokumentácii resp. v ambulantnej
knihe.

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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A OSE SZ/CHIR/28

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri ošetrovaní P/K
s popáleninou I. a II. stupňa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Poskytla sestra P/K potrebné informácie
o ošetrení popáleniny ?

P2

Pripravila sestra potrebné pomôcky na výkon?

1b

0b

P3

Zabezpečila sestra uloženie P/K
do požadovanej polohy pred ošetrovaním
popálenej častí tela?

1b

0b

P4

Sledovala sestra P/K počas výkonu a udržiavala
s ním slovný kontakt?

1b

0b

P5-6

Dodržiavala sestra správny postup pri ošetrovaní
popáleniny podľa kritérií P5-6 ?

2b

0b

P7

Spolupracovala sestra s lekárom pri prekrytí
popálenej časti správne?

1b

0b

P8

Fixovala sestra ranu náplasťou a obväzom?

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
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

Poučila sestra P/K o následnom ošetrení
popálenej častí tela?

P10

Zaznamenala sestra do dokumentácie resp.
ambulantnej knihy o P/K potrebné údaje
a odovzdala mu lekársku správu?

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/28

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o dôvode a priebehu
výkonu?
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Otázka pre pacienta

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrola pomôcok

V2

Mal P/K zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu a po výkone?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Bol P/K poučených o potrebných kontrolách na
chirurgickej ambulancií?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii resp. v ambulantnej knihe
zaznamenané potrebné údaje súvisiace
s popáleninou?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

ošetrovateľský štandard

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

Revízia č.:

Spolupráca sestry pri ošetrovaní P/K Platné od:
s popáleninou III. a IV. stupňa
OSE SZ/CHIR/29

1
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- docieliť zhojenie popáleninovej rany
- zabrániť vzniku infekčných komplikácií pri ošetrovaní
popáleniny
- eliminovať strach P/K empatickým prístupom a poskytnúť P/K
psychickú podporu pred výkonom

Skupina starostlivosti:

P/K s popáleninou II. a IV. stupňa

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

preväzový stolík, sterilná rúška – celá 1 ks, sterilné rukavice 2 páry, sterilné
tampóny 5- 10 ks, sterilné štvorce 2-7 ks (podľa rozsahu popáleniny), obväzy (počet
podľa rozsahu popáleniny), náplasť- leukoplast , leukopur, peán 1 ks, nožnice 1 ks,
sterilná Aqua, dezinfekčný roztok, Dermazín masť, emitná miska, preväzové
nožnice, sterilný mastný tyl, gumovka, buničitá vata

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup pri ošetrovaní
popáleniny.
Sestra si overí prítomnosť alergie u P/K na analgetiká.

P3

Sestra s pripraví potrebné sterilné pomôcky na preväzový stolík.

P4

Sestra zabezpečí uloženie P/K do požadovanej polohy.

P5

Sestra počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.

P6

Sestra aplikuje sterilný roztok na tampóny nad emitnou miskou zo vzdialenosti asi 10 cm, aby
sa ich nedotkla hrdlom nádoby a aby boli mierne presiaknuté.

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

P7
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P8

Sestra spolupracuje s lekárom, po očistení popáleného miesta sterilnou aquou alebo
dezinfekčným roztokom podá lekárovi Dermazín masť, ktorú lekár nanesie na popálenú časť tela.
Sestra spolupracuje s lekárom pri nakladaní mastného tylu.

P9

Sestra spolupracuje s lekárom pri prekrytí popálenej časti sterilnými štvorcami.

P10

Sestra po sterilnom prekrytí popálenej častí fixuje sterilné štvorce náplasťou a obväzom.

P11

Sestra poučí P/K o nutností hospitalizácie na oddelení a následnom ošetrovaní popálenej častí tela,
v prípade potreby prekladu na vyššie odborné pracovisko.

P12

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.

V2

P/K má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.

V3

P/K je poučený o nutnosti hospitalizácie a následnom ošetrovaní popáleniny na chirurgickom oddelení
a možnom preklade na vyššie odborné pracovisko.

V4

P/K má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s popáleninou v dokumentácií.

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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A OSE SZ/CHIR/29

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri ošetrovaní P/K
s popáleninou III. a IV. stupňa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

Š4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Sú vytvorené podmienky na realizáciu výkonu?

Sú k dispozícii potrebné pomôcky na realizáciu
výkonu?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre P/K

Áno

Nie

1b

0b

P2

Overila si sestra u P/K prítomnosť alergie
na analgetiká?

1b

0b

P3

Pripravila sestra potrebné pomôcky na výkon?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P4

P5

Zabezpečila sestra uloženie P/K
do požadovanej polohy pred ošetrovaním
popálenej častí tela?
Sledovala sestra P/K počas výkonu a udržiavala
s ním slovný kontakt?

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

P6

Aplikovala sestra sterilný roztok správnym
spôsobom ?

P7

Postupovala sestra pri ošetrovaní popáleniny
správne?

PROCES

P8
P9
P10

P11

P12

Kód
V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/CHIR/29

Spolupracovala sestra s lekárom správne
pri nakladaní mastného tylu na popálenú časť
tela?
Spolupracovala sestra s lekárom správne
pri prekrývaní popáleniny sterilným štvorcom ?
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1b

0b

1b

0b

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

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Fixovala sestra ranu náplasťou a obväzom?
Poučila sestra P/K o nutnosti hospitalizácie
na oddelení a následnom ošetrovaní popáleniny
a prípadnom preklade na vyššie odborné
pracovisko?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?
Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o dôvode a priebehu
výkonu?

Otázka pre P/K

Kontrola pomôcok

V2

Mal P/K zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu a po výkone?

V3

Bol P/K poučený o nutností hospitalizácie
a následnom ošetrovaní popáleniny
na chirurgickom oddelení a možnom preklade
na vyššie odborné pracovisko?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Sú v dokumentácií zaznamenané potrebné údaje
súvisiace s popáleninou?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

 zabezpečiť plynulý proces prijatia P/K na očné oddelenie
 uspokojiť primárne a sekundárne potreby P/K
 splniť diagnostický a terapeutický program
P/K prijatí na očnú JAS

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky na meranie fyziologických funkcií, na ošetrovateľské úkony podľa
aktuálnej potreby, pomôcky na meranie očného tlaku, na vyšetrenie zrakovej
ostrosti

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra príjme P/K na lôžkovú očnú JAS podľa štandardného postupu.

P2

Sestra sa P/K po príchode na oddelenie predstaví a vysvetlí mu priebeh prijatia.

P3

Sestra oboznámi P/K s právami P/K, povinnosťami a možnosťou úschovy cenností,
poriadkom, návštevnými hodinami.

domácim

P4

Sestra si overí, či P/K porozumel podaným informáciám.

P5

Sestra dbá profesionálnym vystupovaním na : redukciu stresu P/K, komunikáciu príbuzných a blízkych
P/K, informovanie o tom v akom časovom rozpätí je možné sa telefonicky dovolať na oddelenie
v prípade potreby informácií.

P6

Sestra oboznámi P/K s priestormi na očnom oddelení, ktoré môže využívať. U P/K so zníženou
zrakovou ostrosťou, alebo u nevidiacich zabezpečuje doprovod. Sestra odvedie P/K na izbu a predstaví
ho ostatným P/K.

P7

Sestra uloží P/K na lôžko, upraví jeho výšku primerane stavu P/K na uľahčenie pohybu, bezpečia,
limitovania rizika pádu.

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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P8

Sestra podá P/K základné informácie o pohybovom režime, spôsobe stravovania, diéte, podávaní
liekov, o čase aplikácii kvapiek do očí, o príprave na vyšetrenia a čase vizít.

P10

Sestra zaznamená príjem P/K do stavu P/K a predpisu stravy.

P11

Sestra zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie údaje o prijatí, alergii.

P12

Sestra odoberie sesterskú anamnézu, vykoná fyzikálne vyšetrenie, zmeria fyziologické funkcie, odmeria
hodnoty očného tlaku, zmeria váhu a výšku a zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie P/K.

P13

Sestra v prípade potreby odoberie doplňujúcu anamnézu od príbuzných P/K.

P14

Sestra kontinuálne pozoruje P/K pri všetkých výkonoch a úkonoch, zvýšenú pozornosť venuje
nevidiacim P/K.

P15

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je prijatý na lôžkovú očnú JAS, pozná priezvisko ošetrujúcej sestry.

V2

P/K má znížené psychické napätie v súvislosti s príjmom.

V3

P/K je uložený do čistej a suchej postele a má zabezpečenú bezpečnosť.

V4

P/K má dostatok informácii v súvislosti s príjmom a priebehom hospitalizácie.

V5

P/K má vypísanú potrebnú dokumentáciu, zmerané a zaznamenané FF, hodnoty očného tlaku a vízu.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/01

Revízia č.:
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Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem pacienta na očnú JZS

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
P1-2
P3
P4
PROCES







Komunikovala sestra s P/K vhodným spôsobom?

P6

Oboznámila sestra P/K s priestormi oddelenia?

P8

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Metóda hodnotenia
Vysvetlila sestra P/K priebeh prijatia na JAS Pozorovanie sestry
a prijala P/K podľa štandardného postupu?
počas výkonu
Oboznámila sestra P/K s právami P/K,
povinnosťami a možnosťou úschovy cenností,
Pozorovanie sestry
domácim poriadkom, návštevnými hodinami?
počas výkonu
Overila si sestra, či P/K porozumel podaným
informáciám?

P5

P7

Metóda hodnotenia

Uložila sestra P/K na lôžko a upravila jeho výšku
primerane stavu P/K na uľahčenie pohybu,
bezpečia, limitovania rizika pádu?
Informovala sestra P/K o pohybovom režime,
spôsobe stravovania, diéte, podávaní liekov,
o čase aplikácii kvapiek do očí, o príprave na
vyšetrenia, o odbere biologického materiálu
a čase vizít?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

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

P9

Zaznamenala sestra príjem P/K do stavu P/K a do
predpisu stravy?

P10
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1b

0b

Zaznamenala
sestra
do
ošetrovateľskej
dokumentácie údaje o prijatí a alergii P/K?

1b

0b

P11

Vykonala sestra vstupný assesment u P/K podľa
kritéria P12 ?

1b

0b

P12

Vykonala sestra podľa ordinácie
a zabezpečí potrebné vyšetrenia ?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

lekára

P13

Získala sestra anamnézu od príbuzných P/K?

P14

Pozorovala sestra P/K pri všetkých výkonoch
a úkonoch a venovala zvýšenú pozornosť
nevidiacim P/K ?

P15

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/OČNÁ JZS/01

Revízia č.:

Zabezpečila sestra dekontamináciu
pomôcok?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

a uloženie

Kontrolné kritériá

Kontrola
pomôcok

V1

Bol P/K prijatý na lôžkovú očnú JAS?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Mal P/K znížené psychické napätie v súvislosti
s príjmom ?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Bol P/K uložený do čistej a suchej postele a mal
zabezpečenú bezpečnosť ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V4

Mal P/K dostatok informácií v súvislosti s príjmom
a priebehom hospitalizácie ?

Otázka pre P/K

1b

0b

V5

Mal P/K pri príjme vypísanú potrebnú
dokumentáciu, zmerané a zaznamenané FF,
hmotnosť a výšku hodnoty očného tlaku a vízu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

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)

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/01

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

3z3

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

Štruktúra a vedenie ošetrovateľskej
dokumentácie

Platné od:

01.11.2014
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

zabezpečiť chronologický prehľad ošetrovateľskej starostlivosti
informovať členov zdravotníckeho tímu o činnostiach
zdravotníckych pracovníkov

Skupina starostlivosti:

P/K hospitalizovaní na očnej JAS

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

chorobopis P/K /podľa diagnózy/ , informovaný súhlas P/K, operačná vložka/podľa
diagnózy/, prílohy podľa potrieb a špecifík zamerania príslušného zdravotníckeho
pracoviska, pero

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra zaznamená po posúdení zdravotného stavu P/K na očnej JAS ošetrovateľskú anamnézu, fyzikálne
vyšetrenie, použitie rôznych štandardných a špecifických hodnotiacich a meracích techník používaných
u P/K na očnej JAS. Informácie sestra získava od P/K, z jeho zdravotnej dokumentácie, od rodiny, resp.
iných zdravotníckych pracovníkov.

P2

Sestra do vstupnej dokumentácie P/K zaznamená tieto údaje : identifikačné údaje, fyziologické
hodnoty(TK,P), hodnoty IOT, vísus, diabetes mellitus, informovaný súhlas 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

Štruktúra a vedenie ošetrovateľskej
dokumentácie

Platné od:
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P3

Sestra zaznamená každé realizované intervencie. Zápis do ošetrovateľskej dokumentácie musí byť jasný,
zrozumiteľný, čitateľný, s uvedeným dátumom, časom a podpisom sestry, ktorá výkon zrealizovala.
Zrealizovaný výkon sestra nesmie dokumentovať vopred.

P4

Sestra vypĺňa formuláre perom čitateľne, v záznamoch je možné používať štandardizované skratky,
dôležité informácie sa môžu zvýrazňovať farebne. Záznam nesmie byť preškrtnutý, každá oprava musí byť
viditeľná a podpísaná osobou, ktorá ju urobila.

P5

Sestra využíva štandardy ošetrovateľských plánov, ktoré sú vypracované pre jednotlivé ošetrovateľské
výkony či diagnózy a má možnosť doplniť ich.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má zavedenú ošetrovateľskú dokumentáciu, ktorá obsahuje :
- vstupnú ošetrovateľskú anamnézu,
- fyzikálne vyšetrenie - dokumentácia vstupného posudzovania zdravotného stavu P/K sestrou;
- prílohy – podľa potrieb a špecifík zamerania príslušného zdravotníckeho pracoviska.

V2

Ošetrovateľská dokumentácia umožňuje efektívny a prehľadný zdroj informácií o vývoji zdravotného stavu
P/K a poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti od jeho prijatia až po prepustenie.

V3

Súčasťou každého zaznamenaného výkonu je :
- dátum,
- čas,
- popis výkonu,
- podpis sestry, ktorá výkon vykonala.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/02

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Štruktúry a vedenia ošetrovateľskej
dokumentácie

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
P1-2

PROCES







P3
P4

P5

Kontrolné kritériá
Postupovala
sestra
pri
zaznamenávaní
ošetrovateľskej anamnézy P/K podľa kritérií
uvedených v P1-2 ?
Zaznamenala sestra do dokumentácie P/K každý
realizovaný výkon?
Vypĺňala sestra formuláre perom čitateľne?

Využila sestra štandardy ošetrovateľských plánov,
ktoré sú vypracované pre jednotlivé
ošetrovateľské výkony či diagnózy ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

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

VÝSLEDOK

V1

V2

V3

A OSE SZ/OČNÁ JZS/02

Kontrolné kritériá
Mal P/K zavedenú ošetrovateľskú dokumentáciu,
ktorá obsahovala údaje uvedené v kritérií V1 ?
Sú v ošetrovateľskej dokumentácií zaznamenané
prehľadné zdroje informácií o vývoji zdravotného
stavu P/K a poskytovanej ošetrovateľskej
starostlivosti od jeho prijatia až po prepustenie ?

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 11-10 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 9 bodov (80 % a menej)

Podpis:

Platné od:

01.11.2014

Strana

Kontrola
dokumentácie

Cevý počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

1

Metóda hodnotenia

Obsahoval každý zaznamenaný výkon údaje
uvedené v kritériách V3 ?

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Revízia č.:
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Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/OČNÁ JZS/03

1

Platné od:

01.11.2014
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procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Revízia č.:

vyšetriť zrakovú ostrosť
posúdiť stav videnia na diaľku

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou vyšetrenia vízusu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

presvetlené Schnelnove optotypy umiestnené na stene vo vzdialenosti 5 alebo 6
metrov, stolička, Brill skrinka, pero, krytka na oko

Š4

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi P/K s výkonom a vysvetlí mu význam vyšetrenia.

P2

Sestra sprevádza P/K do tmavej komory/ zatemnená miestnosť/ a usadí ho na stoličku.

P3

Sestra zapne optotypy, zvolí obrázky Schnelenové optotypy, alebo Pflugerove háky, podľa toho, či
vyšetruje dieťa, alebo dospelého P/K podľa posúdenia zdravotného stavu P/K.

P4

Sestra naloží P/K na oči okuliarovú obrubu z Brill skrinky a vyšetruje najprv pravé oko a potom ľavé oko.
Oko, ktoré nie je vyšetrované sa prekryje čiernym sklíčkom, alebo krytkou.

P5

Sestra vyšetruje najprv naturálny vízus, teda bez korekcie ,ale ak P/K nosí okuliare tak P/K číta s okuliarmi.

P6

Ak má P/K problém prečítať optotypy zo 6 metrov, sestra umožní P/K prísť bližšie k optotypu, alebo
vyšetrí vízus tak, že ukáže sestra P/K prsty pred okom, či ich prečíta, prípadne svetlo, či ho P/K lokalizuje,
alebo sestra hýbe rukou oproti svetlu a zistí, či tento pohyb P/K registruje.
Sestra zapíše do dokumentácie vyšetrenú hodnotu. Vyjadruje sa zlomkom, alebo lomítkom, podľa
zvyklostí oddelenia. Prvé číslo naznačuje vzdialenosť, druhé číslo riadok, ktorý P/K prečítal (prípadne
svetlo, pohyb ruky, počítal P/K prsty).

P7

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

OSE SZ/OČNÁ JZS/03

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o výkone a význame vyšetrenia.

V2

P/K má vyšetrený vízus správnym spôsobom.

V3

P/K má urobený záznam 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.

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

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

P2

Platné od:

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

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1

1

Vyhodnotenie splnenia štandardu Vyšetrenie vízusu.

Š1-3

Kód

PROCES

A OSE SZ/OČNÁ JZS/03

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom a významom
vyšetrenia?
Sprevádzala sestra P/K do tmavej /zatemnenej
miestnosti/ a usadila ho
na stoličku?

P3

Zvolila sestra pri vyšetrovaní správny typ
optotypov ?

P4-6

Postupovala sestra pri vyšetrení vízusu podľa
kritérií uvedených v P4-6 ?

P7

Zaznamenala sestra vyšetrené hodnoty do
dokumentácie P/K správne?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/OČNÁ JZS/03

Kontrolné kritériá

Mal P/K vyšetrený vízus predpísaným spôsobom?

V3
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Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

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)

Podpis:

01.11.2014

Nie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

Platné od:

Áno

Mal P/K urobený záznam do dokumentácie?

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1

Metóda hodnotenia

Bol P/K informovaný o výkone a význame
vyšetrenia?

V2

Revízia č.:

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/OČNÁ JZS/04

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

1z2

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

dosiahnuť liečebný efekt
aplikovať liek bezpečne s dodržaním pracovného postupu

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou liečby formou subconjuctiválnej injekcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

jednorazové injekčné striekačky 2ml 1 ks., jednorazové ihly s priemerom: 0,45 x
2,5 mm 1 ks.( podľa zvyklostí oddelenia ) ,ordinovaný liek, sterilné štvorčeky 3ks,
štvorčeky z buničitej vaty3 ks, očné lokálne anestetikum (podľa zvyklostí
oddelenia), emitná miska, nožnice, leukoplast

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí správnosť liekového predpisu.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na aplikáciu subconjuctiválne injekcie a urobí trojitú kontrolu (názov,
gramáž, exspiráciu) liečiva a dodržiava zásady asepsy.

P3

Sestra si pred výkonom umyje ruky.

P4

Sestra identifikuje P/K a informuje ho spolu s lekárom o dôvode podania , spôsobe aplikácie
subconjuctiválne injekcie a druhu podávaného liečivá.

P5

Sestra požiada P/K o spoluprácu počas výkonu.

P6

Sestra pomôže P/K zaujať správnu polohu, ľahnúť si na chrbát v prípade aplikácie liečiva na izbe, alebo
do polo sediacej či sediacej polohy vo vyšetrovacom polohovacom kresle v terapeutickej miestnosti.

P7

Sestra pred aplikáciou P/K 2-3 krát kvapne do spojivkového vaku očné lokálne anestetikum do ktorého
sa bude subconjuctiválna injekcia aplikovať

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

OSE SZ/OČNÁ JZS/04

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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P8

Sestra podá lekárovi sterilnú ihlu a striekačku s pripraveným liečivom a zabezpečí osvetlenie pre lepšiu
viditeľnosť do spojivkového vaku.

P9

Sestra pred aplikáciou odtiahne dolné viečko P/K, a poučí ho, aby sa pozeral smerom nahor.

P10

Sestra pozorne sleduje lekára a spolupracuje s ním.

P11

Sestra po aplikácii monitoruje účinky liečiv u P/K a informuje lekára.

P12

Sestra v prípade potreby prelepí P/K oko – monokulus.
Sestra zabezpečí uloženie a dekontamináciu použitých pomôcok.

P13
Sestra zaznamená všetky potrebné údaje do dokumentácie P/K podľa zvyklostí pracoviska.
P14

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o druhu aplikovaných liečiv, dôvode a spôsobe ich podania.

V2

P/K má aplikovanú subconjuctiválnu injekciu predpísaným spôsobom.

V3

P/K má zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu po aplikácii subconjuctiválnej injekcie.

V4

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

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

P4

Platné od:

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

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

P1-3

1

Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia subconjuctiválnej injekcie

Š1-3

Kód

PROCES

A OSE SZ/OČNÁ JZS/04

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Overila si sestra správnosť liekového predpisu,
urobila trojitú kontrolu lieku pred jeho podaním
a umyla si ruky?
Identifikovala sestra P/K a informovala ho
o dôvode podania, spôsobe aplikácie
subconjuctiválnej injekcie a druhu podávaného
liečivá?

P5

Požiadala sestra P/K o spoluprácu počas výkonu?

P6-10

Postupovala sestra pri aplikácii subconjuctiválnej
injekcii podľa kritérii P6-10?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

3b

0b

1b

0b

1b

0b

5b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Sledovala sestra u P/K účinky liečiv
P11
po subconjuctiválnej injekcii?

P12

V prípade potreby ošetrila sestra oko u P/K po
výkone?

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

01.11.2014
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P14

Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje do
dokumentácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Mal P/K aplikovanú subconjuctiválnu injekciu
predpísaným spôsobom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Mal P/K zabezpečenú kontrolu zdravotného
stavu po aplikácii subconjuctiválnej injekcie?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky
potrebné údaje ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V2

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o druhu aplikovaných liečiv,
dôvode a spôsobe ich podania?

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:

Podpis:

Platné od:

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

V1

Dátum:

1

P13

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/OČNÁ JZS/04

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

Spolupráca sestry pri odstraňovaní
cudzieho telesa z oka

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

- odstrániť cudzie teleso z oka
- prevencia komplikácii
- dosiahnuť liečebný a úľavový efekt
P/K s indikáciou na daný výkon

Dátum kontroly:

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

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

preväzový stolík, sterilná rúška – celá 1 ks, sterilné rukavice 1 pár, sterilné tampóny 5
ks, sterilné štvorce 2 ks, pinzeta, anestetikum, aqua, riedený Betadine / podľa
zvyklostí pracoviska/ na výplach oka, kvapky alebo masť, gél, leukoplast alebo
leukopur, emitná miska, vatové tyčinky 3-5 ks, obväz 1 ks, preväzové nožnice,
štrbinová lampa, inštrument na vyberanie cudzieho telesa /kopíčko/

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom z ošetrovateľského hľadiska a vysvetlí mu postup pri odstraňovaní
cudzieho telesa z oka.
Sestra si overí prítomnosť alergie u P/K na lokálne anestetikum aplikuje lokálne anestetikum u P/K.

P3

Sestra pripraví potrebné sterilné pomôcky na preväzový stolík.

P4
P5

Sestra zabezpečí uloženie P/K do požadovanej polohy za štrbinovú lampu.
Sestra počas celého výkonu udržiava s P/K slovný kontakt a sleduje jeho stav.

P6

Sestra aplikuje aquu alebo riedený Betadine / podľa zvyklostí pracoviska/ na sterilné tampóny nad
emitnou miskou zo vzdialenosti asi 10 cm tak, aby nekontaminovala tampóny.
Sestra spolupracuje s lekárom pri odstraňovaní cudzieho telesa z oka, pridržiava horné
a dolné viečko.
Sestra po výkone aplikuje liečivá naordinované lekárom, oko prekryje sterilným štvorcom a fixuje
leukoplastom alebo leukopurom.

P7
P8

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

Spolupráca sestry pri odstraňovaní
cudzieho telesa z oka

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Strana
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P9

Sestra poučí P/K o následnom ošetrení oka.

P10

Sestra zaznamená do dokumentácie/ ambulantnej knihy potrebné údaje a odovzdá P/K lekársku správu.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.

V2

P/K má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.

V3
V4

P/K je poučený o nutnosti následného ošetrenia oka (kontroly na očnej ambulancii).
P/K má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s odstraňovaním cudzieho telesa z oka.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry
pri odstraňovaní cudzieho telesa z oka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Š2
Š3
Š4

PROCES

Kód







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

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie
na realizáciu výkonu?
Mala sestra pre výkon zabezpečené vhodné
prostredie?
Mala sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?
Mala sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu ?

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre P/K

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

P1

Boli poskytnuté P/K potrebné informácie?

P2

Overila si setra u P/K prítomnosť alergie
na anestetiká a aplikovala lokálne anestetikum
u P/K?

P3

Pripravila sestra potrebné pomôcky
na výkon?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P4

Zabezpečila sestra uloženie P/K
do požadovanej polohy pred odstraňovaním
cudzieho telesa z oka za štrbinovú lampu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P5

Sledovala sestra P/K počas výkonu a udržiavala
s ním slovný kontakt?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

P6-7

Postupovala sestra pri asistovaní odstraňovania
cudzieho telesa z oka správne?

P8

Aplikovala sestra po výkone liečivá naordinované
lekárom a prekryla sestra oko sterilným štvorcom
a fixovala oko leukoplastom alebo leukopurom?

P9

Poučila sestra P/K o následnom ošetrení oka?

01.11.2014
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2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P11

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Je P/K informovaný o dôvode a priebehu výkonu?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Má P/K zabezpečené monitorovanie celkového
zdravotného stavu počas výkonu a po výkone?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Poučila sestra P/K o potrebných kontrolách na
očnej ambulancii?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii / ambulantnej knihe
zaznamenané
potrebné
údaje
súvisiace
s odstraňovaním cudzieho telesa z oka?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

Platné od:

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18-16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Dátum:

1

Zaznamenala
sestra
do
dokumentácie
/ambulantnej knihy o P/K potrebné údaje
a odovzdala mu lekársku správu?
Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie použitých pomôcok?

P10

VÝSLEDOK

A OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Revízia č.:

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

ošetrovateľský štandard
Laserové ošetrenie presakujúcich
ciev na sietnici
OSE SZ/OČNÁ JZS/06

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

ošetrenie presakujúcich ciev na sietnici

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou laseru

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Laserový prístroj, šošovka/ podľa zvyklosti pracoviska /, tonometer, optotyp, stolička,
očné kvapky- mydriatiká, anestetika, umelé slzy, emitná miska 1ks, buničité štvorce 5
ks, prešívaná gaza/ na umytie šošovky/ 2ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o príprave, priebehu vyšetrenia.

P2

Sestra odmerá vnútroočný tlak u P/K .

P3

Sestra vyšetrí vízus u P/K.

P4

Sestra P/K aplikuje lieky určené na rozšírenie zreníc/mydriatika/.

P5

Sestra upozorní P/K, že mu budú aplikované kvapky á 15 min., až kým nebudú zrenice rozšírené.

P6

Sestra zapne laserový prístroj .

P7

Sestra pripraví šošovku a kvapky /umelé slzy/ podľa ordinácie lekára.

P8

Sestra aplikuje pred výkonom P/K lieky určené na lokálne znecitlivenie oka/ anestetiká /.

P9

Sestra spolupracuje s lekárom pri vyšetrení a zapisuje do dokumentácie P/K hodnoty laser koagulácie: oko
pravé, ľavé, zásah, intenzitu, čas.

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

P10

ošetrovateľský štandard
Laserové ošetrenie presakujúcich
ciev na sietnici
OSE SZ/OČNÁ JZS/06

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Po výkone sestra vypne laserový prístroj a zabezpečí uloženie pomôcok, likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o priebehu vyšetrenia.

V2

P/K má realizované všetké potrebné očné vyšetrenia k danému výkonu.

V3

P/K má aplikované lieky určené na rozšírenie zreníc/mydriatika/.

V4

P/K má urobený záznam 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.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/06

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Laserové ošetrenie presakujúcich ciev
na sietnici

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







P1

Kontrolné kritériá
Informovala sestra P/K o príprave a priebehu
vyšetrenia?

P2

Odmerala sestra u P/K vnútroočný tlak?

P3

Vyšetrila sestra u P/K vízus?

P4

P5

P6

P7

Aplikovala sestra P/K lieky určené
na rozšírenie zreníc/mydriatika/ podľa ordinácie
lekára?
Upozornila sestra P/K, že mu budú aplikované
kvapky á 15 min. až kým nebudú zrenice
rozšírené?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

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

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre P/K

Zapla sestra laserový prístroj?

Pripravila sestra šošovku a kvapky/ umelé slzy/
podľa ordinácie lekára ?

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

P8

Aplikovala sestra pred výkonom P/K lieky určené
na lokálne znecitlivenie oka/ anestetiká /?

P9

Spolupracovala sestra s lekárom a zapísala do
dokumentácie P/K hodnoty laser koagulácie: oko
pravé, ľavé, zásah, intenzitu, čas ?

P10

Kód
V1

VÝSLEDOK

A OSE SZ/OČNÁ JZS/06

Zabezpečila sestra vypnutie laserového prístroja
a uloženie pomôcok, likvidáciu použitého
materiálu bezpečným spôsobom?

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o priebehu vyšetrenia.

V2

Mal P/K realizované všetky potrebné očné
vyšetrenia k danému výkonu ?

V3

Mal P/K aplikované lieky určené
na rozšírenie zreníc/mydriatika/?

V4

Mal P/K urobený záznam do dokumentácie?

Podpis:

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

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)

Dátum:

1

Otázka pre P/K

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Revízia č.:

1b

0b

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard
Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K pred operáciou
oka
OSE SZ/OČNÁ JZS/07

1

Platné od:

01.11.2014
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procesuálny štandard výkonu




Cieľ:

Revízia č.:

pripraviť P/K psychicky a fyzicky na operáciu
poučiť a podať dostatok informácii P/K o operačnom zákroku

Skupina starostlivosti:

P/K pred operáciou oka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K z ošetrovateľského hľadiska o potrebe a význame predoperačnej starostlivosti,
vyšetreniach a priebehu pooperačného obdobia .

P2

Sestra vysvetlí P/K spôsob anestézie (lokálna, alebo celková) .

P3

Sestra poučí P/K o zachovávaní správnej polohy počas operačného zákroku v lokálnom znecitlivení – ide
o polohu na chrbte, v ktorej by mal P/K zotrvať v pokoji bez prudkých pohybov hlavou, rukami či nohami,
ktoré sa prenášajú aj na hlavu a poučí P/K aj o potrebe jeho spolupráce počas zákroku.

P4

Sestra poučí P/K o stravovacom režime pred operáciu, ak je P/K diabetik nemusí byť nalačno. Sestra
informuje P/K o špeciálnej medikamentóznej príprave, podľa ordinácie lekára.

P5

Sestra rešpektuje P/K dôstojnosť, povzbudzuje ho, aby hovoril o svojich obavách, strachu z operácie.

P6

Sestra zmeria a zaznamená do dokumentácie vitálne funkcie, monitoruje ich podľa potreby a informuje
lekára pri odchýlkach.
Sestra vyšetrí P/K vízus , zrakovú ostrosť a zaznamená výsledok do dokumentácie.

P7

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

P8

ošetrovateľský štandard
Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K pred operáciou
oka
OSE SZ/OČNÁ JZS/07

Revízia č.:

1
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Sestra pomocou bezkontaktného tonometra realizuje meranie očného tlaku a hodnoty zaznamená.
Realizuje merania na autorefraktokeratometri, spolupracuje s lekárom pri ultrazvukovom meraní hodnôt
šošovky, ktorá sa bude pri zákroku implantovať do oka.

P9

Sestra aplikuje predoperačne do spojivkového vaku antibiotické kvapky ,kvapky na rozšírenie zrenícmydriatiká podľa ordinácie lekára / pred operáciou šedého zákalu/ pri ostatných operačných výkonoch
sa mydriatiká nepodávajú. Sleduje, aby mydriáza bola dostatočná /pri operácii šedého zákalu/.

P10

Sestra zabezpečí u P/K vyprázdnenie močového mechúra tesne pred podaním premedikácie .

P11

Sestra realizuje ak je potrebné bandáž DK.

P12

Sestra podá premedikáciu podľa ordinácie (eventuálne zvyklostí pracoviska), poučí P/K o vedľajších
účinkoch premedikácie a po jej podaní zaistí bezpečnosť P/K.
Sestra zabezpečí presun P/K spolu s dokumentáciu na operačnú sálu.

P13

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o priebehu predoperačnej starostlivosti a pooperačnej starostlivosti.

V2

P/K má aplikované lieky podľa ordinácie lekára a pozná účinky liekov.

V3

P/K má merané a sledované vitálne funkcie, realizované všetky potrebné očné vyšetrenia pred
operáciou.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s predoperačnou prípravou.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/07

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K pred operáciou oka

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

Kontrolné kritériá
Informovala sestra P/K o potrebe, význame
predoperačnej starostlivosti, vyšetreniach a
priebehu pooperačného obdobia?

P1

Vysvetlila sestra spôsob anestézie u P/K ?

P3

Poučila sestra P/K o o zachovaní správnej polohy
počas operačného zákroku?

PROCES

P2

Poučila sestra P/K o stravovacom režime?
P4

PROC
ES







Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Informovala a podala sestra P/K špeciálnu
medikamentóznu prípravu?

P5

Rešpektovala sestra u P/K dôstojnosť ,aby hovoril
o svojich obavách, strachu z operácie?

Otázka pre P/K

1b

0b

P6

Monitorovala sestra u P/K vitálne funkcie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P7-8

Vyšetrila sestra P/K vízus, očný tlak, meranie
autorefraktometrom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

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/OČNÁ JZS/07

P9

Postupoval sestra podľa kritérií uvedených v P9?

P10

P11

VÝSLEDOK

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2z2

0b

Realizovala , v prípade potreby, sestra u P/K
bandáž DK

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o priebehu predoperačnej
a pooperačnej starostlivosti?

V2

Mal P/K aplikované lieky podľa ordinácie lekára ?

V3

Mal P/K sledované a merané vitálne funkcie, a
zrealizované všetky potrebné očné vyšetrenia ?

Otázka pre sestru

Sú v dokumentácii P/K všetky údaje súvisiace
s predoperačnou prípravou?

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:

Podpis:

Strana

1b

Zabezpečila sestra presun P/K aj s dokumentáciou
na operačnú sálu?

Dátum:

01.11.2014

Overila si sestra, či má P/K vyprázdnený močový
mechúr?

P13

V4

Platné od:

0b

P12

V1

1

1b

Podala sestra premedikáciu podľa ordinácie
lekára ?

Kód

Revízia č.:

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

ošetrovateľský štandard
Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K po operácii oka
OSE SZ/OČNÁ JZS/08

Charakteristika štandardu:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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procesuálny štandard výkonu





Cieľ:

Revízia č.:

predchádzať pooperačným komplikáciám
zmierňovať dyskomfort
zmierňovať bolesť

Skupina starostlivosti:

P/K po operácii oka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra prevezme P/K z operačnej sály s kompletnou dokumentáciou .

P2

Sestra sleduje celkový stav P/K.

P3

Sestra posudzuje funkčné prekrytie operovaného oka (monokulus) u P/K, preväzy vykonáva podľa potreby
a ordinácií lekára, aplikuje lokálnu terapiu vo forme kvapiek, spolupracuje s lekárom pri podávaní
subconjuctiválnej injekcie, na aplikáciu ktorej P/K vopred pripraví. Aplikuje aj iné formy liekov podľa
ordinácie, pri preväzoch a ošetrovaní postupuje asepticky.

P4

Sestra hodnotí pooperačnú bolesť (jej charakter, typ, intenzitu a trvanie) a následne aplikuje terapiu podľa
ordinácii lekára.
Sestra poučí P/K o nevhodnosti vykonávania prudkých pohybov hlavou, predklonov, poloha na boku
vhodná na tej strane kde nebolo oko operované, poloha na bruchu nie je po operácii vhodná.

P5
P6

Sestra upozorní P/K na prelepené oko, ktoré bude prelepené až do rána nasledujúceho dňa a poučí ho,
aby si obväz sám neodlepoval, nepritláčal na operované oko, nešúchal oko a na nežiaduce zmeny ihneď
upozornil.

P7

Sestra psychicky podporuje P/K a pomôže mu predchádzať/prekonať prípadné pooperačné 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.

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

P8

ošetrovateľský štandard
Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K po operácii oka
OSE SZ/ OČNÁ JZS /08

Revízia č.:
Platné od:

Strana
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Sestra edukuje P/K o zásadách starostlivosti o operované oko aj po prepustení do domácej starostlivosti,
(o správnom spôsobe aplikácie kvapiek, o prevencii vzniku infekcie, o potrebe pravidelných kontrol,
o obmedzení pohybu aj počas domáceho liečenia).

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má sledovaný celkový stav .

V2

P/K má sledované krytie operovaného oka, oko je ošetrované podľa ordinácií lekára podľa správneho
postupu, ošetrovanie je prevádzané za aseptických podmienok.

V3

P/K má zmiernenú až odstránenú pooperačnú bolesť.

V4

P/K je poučený o pohybovom režime.

V5

P/K je poučený o 24 hodinovom prelepení oka.

V6

P/K je informovaný o priebehu pooperačnej starostlivosti a ošetrovaní v domácom prostredí.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/08

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť o P/K po operácii oka

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
Prevzala sestra P/K z operačnej sály
s kompletnou dokumentáciou?

P2

Sledovala sestra celkový stav P/K?

P3

Podala sestra terapiu podľa ordinácií lekára?

P4

Sledovala sestra u P/K pooperačnú bolesť?

P5

Poučila sestra P/K o pohybovom režime a
vhodnej polohe ktorá je najvhodnejšia po
operácií?

P6

Poučila sestra P/K o 24 hodinovom prelepení
operovaného oka?

P8

Poučila sestra P/K o ošetrovaní v domácom
prostredí?

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

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/OČNÁ JZS/08

Kontrolné kritériá

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Mal P/K sledovaný celkový stav po operácií?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Mal P/K sledované krytie operovaného oka a
ošetrené oko predpísaným spôsobom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Bola u P/K zmiernená až odstránená bolesť?

1b

0b

V4

Bol P/K poučený o pohybovom režime ?
1b

0b

1b

0b

1b

0b

V6

Bol P/K je poučený o 24 hodinovom prelepení
oka?

Otázka pre P/K

Bol P/K poučený o ošetrovaní v domácom
prostredí?

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:

Podpis:

1

V1

V5

Dátum:

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

Prestrek slzníka u dieťaťa

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

spriechodnenie slzných ciest

Skupina starostlivosti:

dieťa s indikáciou prestreku slzníka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Strana
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

podľa zvyklostí pracoviska aqua ad iniectabilia 2ml, 2 ml striekačka 1 krát, sterilná
prestreková ihla, sterilné gázové štvorce 5 kusov, dilatátor, tenká sonda, plachta na
zabalenie dieťaťa, lampa, emitná miska

Š4

Dokumentácia :

zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje doprovod dieťaťa o dôvodoch a potrebe prestreku slzníka.

P2

Sestra vysvetlí doprovodu dieťaťa postup výkonu a ubezpečí ho, že prestrek je nebolestivý.

P3

Sestra pripraví pomôcky za aseptických podmienok.

P4

Sestra pripraví dieťa na výkon: zabalí dieťa do plachty, aby mu znemožnila pohyb rúk a nôh, aby si dieťa
neublížilo.

P5

Pri samotnom výkone jedna sestra drží dieťaťu hlavu a druhá sestra drží dieťaťu telo.

P6

Sestra spolupracuje s lekárom počas výkonu, podáva dilatátor, sondu a striekačku s prestrekovou ihlou.

P7

Sestra po výkone zabezpečí uloženie pomôcok, likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom a
urobí zápis do dokumentácie P/K 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.

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

Prestrek slzníka u dieťaťa
OSE SZ/OČNÁ JZS/05

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Doprovod dieťaťa je oboznámený s priebehom prestreku slzníka.

V2

Prestrek slzníka je realizovaný za aseptických podmienok .

V3

Dieťa má spriechodnené slzné cesty.

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

Strana
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prestrek slzníka u dieťaťa







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

A OSE SZ/OČNÁ JZS/09

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičov

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P1

Oboznámila sestra/lekár rodičov s dôvodom
prestreku slzníka a zabalenia dieťaťa
do plachty?

P2

Vysvetlila sestra/ lekár rodičom postup výkonu?

1b

0b

P3

Pripravila sestra potrebné pomôcky
na prestrek slzníka za aseptických podmienok ?

1b

0b

P4

Pripravila sestra dieťa na výkon?

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P5

Zabezpečila sestra fixáciu dieťaťa počas výkonu ?

P6

Spolupracovala sestra s lekárom počas vyšetrenia
?

1b

0b

P7

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok ?

1b

0b

P7

Vykonala sestra po výkone zápis o priebehu
do dokumentácie?

1b

0b

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

A OSE SZ/OČNÁ JZS/09

Kontrolné kritériá

Platné od:

01.11.2014
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Áno

Nie

V1

Boli rodičia oboznámení s priebehom výkonu?

Otázka pre rodičov

1b

0b

V2

Malo dieťa prestrek slzníka uskutočnený
správnym a bezpečným spôsobom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Boli u dieťaťa spriechodné slzné cesty?

Otázka pre sestru

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

1

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

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

Flourescenčná angiografia

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/OČNÁ JZS/10

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

zistenie patologických zmien na sietnici

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou flourescenčnej angiografie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Strana
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

tonometer, optotyp, očné kvapky – mydriatiká, kontrastná látka ( Fluorescitte inj.,
alebo podľa ordinácie lekára ), jednorazové ihly 3ks, striekačky/2 ml- 4ks,5ml-4ks/ ,
Esmarchovo obvínadlo, alkoholový dezinfekčný roztok, lieky na premedikáciu (
podľa ordinácie lekára), Heparín inj. Aqua ad iniectabilia 20ml , intravenózna kanyla
1 ks, gama plus spojovacia hadička 1 ks, vatové tampón 5 ks, omnifilm 30 cm,
Fundus kamera

Š4

Dokumentácia :

zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o potrebe a význame vyšetrenia.

P2

Sestra zistí u P/K alergickú anamnézu, ak P/K udáva alergiu o ďalšom postupe rozhodne lekár.

P3

Sestra odmerá P/K vnútroočný tlak .

P4

Sestra vyšetrí vízus u P/K.

P5

Sestra aplikuje lieky určené na mydriázu (mydriatiká), podľa ordinácie lekára.

P6

Sestra vysvetlí P/K, že mu budú aplikované kvapky á 15 min. až do tej doby, kým zrenice nebudú
v mydriáze – rozšírené.

P7

Sestra si pripraví pomôcky a overí expiráciu liekov na aplikáciu.

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.:

1

Platné od:

01.11.2014

Flourescenčná angiografia
OSE SZ/ OČNÁ JZS /10
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P8

Sestra aplikuje subcutanne 0,1ml kontrastnej látky - ak sa po 3 – 5 min. neobjaví alergická reakcia,
pokračuje vo výkone.

P9

Ak sestra zistí alergickú reakciu pokračuje podľa ordinácii lekára.

P10

Sestra podá premedikáciu /podľa ordinácie lekára/.

P11

Sestra zavedie po vydezinfikovaní miesta vpichu intravenóznu kanylu/ podľa ordinácie lekára/, cez ktorú
aplikuje lieky potrebné pri vyšetrení, preplachne intravenóznu kanylu fyziologickym roztokom a aplikuje
heparínovu zátku.

P12

Pred samotným výkonom poučí sestra P/K, ako má spolupracovať pri výkone .

P13

Sestra sleduje účinky podávanej kontrastnej látky, nežiadúce reakcie, komplikácie bezprostredne hlási
lekárovi.
Sestra zabezpečí uloženie pomôcok a likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom.

P14

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o potrebe a význame vyšetrenia.

V2

P/K má realizované všetké potrebné očné vyšetrenia, pred daným výkonom.

V3

P/K má aplikované lieky podľa ordinácie lekára.

V4

P/K má intravenózne aplikovanú kontrastnú látku za aseptických podmienok.

V6

P/K má zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu počas výkonu.

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

A OSE SZ/OČNÁ JZS/10
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Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

P1

1

Vyhodnotenie splnenia štandardu Flourescenčná angiografia

Š1-3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Informovala sestra P/K o potrebe a význame
vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

Zistila sestra u P/K alergickú anamnézu?
P2

PROCES

P3

P4

P5-7

P8-9

P10

P11

Odmerala sestra správne u P/K vnútroočný tlak?
Správne vyšetrila sestra vízus u P/K?
Správne aplikovala sestra lieky /mydriatiká/
a vysvetlila P/K aplikáciu kvapiek do tej doby, kým
sa zrenice rozšíria?
Aplikovala sestra subcutánne kontrastnú látku
a sledovala alergickú reakciu , pokračovala podľa
ordinácii lekára?
Podala sestra P/K premedikáciu podľa ordinácie
lekára?
Postupovala sestra podľa kritéria uvedených v P11
?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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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Otázka pre P/K
P12

Poučila sestra P/K o spolupráci pri výkone?

P13

Sledovala sestra účinky podávanej kontrastnej
látky?

P14

VÝSLEDOK

Kód

Zabezpečila sestra uloženie pomôcok a likvidáciu
použitého materiálu bezpečným spôsobom?

V1

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o potrebe a význame
vyšetrenia?

V2

Mal P/K realizované všetky potrebné očné
vyšetrenia pred daným výkonom?
Mal P/K aplikované lieky podľa ordinácie lekára?

V3

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre P/K

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V4

Mal P/K intravenózne aplikovanú kontrastnú
látku za aseptických podmienok?

1b

0b

V5

Mal P/K zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu
počas výkonu?

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:

Aplikácia liekov do spojovkového
vaku
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Revízia č.:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Diagnostický účel – rozšírenie zreníc pred vyšetrením
Anestéziologický účel – pred zákrokom v oku, na oku
Liečebný účel – liečba očných ochorení

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou aplikácie očných kvapiek, masti, gélov

Dátum kontroly:
´

priebežne, nepravidelne

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

podnos, liečivá do oka podľa indikácie, 3ks sterilné tampóny, 2ks štvorce buničitej
vaty, 2 ks štvorce mulu, aqua, riedený Betadine, bórová voda
/ podľa zvyklostí pracoviska/, 1ks náplasť / leukoplast, leukopur/, 1 pár nožnice, 1
pár rukavice jednorazové, emitná miska

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.

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

OSE SZ/CHIR/11

Revízia č.:

1
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra identifikuje P/K a informuje ho o výkone a spôsobe aplikácie podávaných liečiv.

P2

Sestra edukuje P/K o:
druhu aplikovaného liečivá a jeho účinkoch
vedľajších účinkoch liečivá (svrbenie, pálenie, začervenanie)
potrebe hlásiť ošetrujúcemu personálu prípadné vyskytujúce sa vedľajšie účinky
potrebe dodržiavania hygienických predpisov.
Sestra si pripraví všetky pomôcky a lieky na podnos.

P3
P4

Sestra si dôkladne overí ordináciu lekára, liečivá, jeho názov, koncentráciu, dobu expirácie, počet kvapiek, frekvenciu aplikácie lieku, ktoré oko sa má liečiť.

P5

Sestra zistí u P/K:
nosenie kontaktných šošoviek, ak áno je nutné ich vybrať,
alergickú reakciu v minulosti na druh podávaného liečivá.

P6

Sestra pomôže P/K zaujať vhodnú polohu v sede alebo v ľahu na chrbte.

P7

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky.

P8

Sestra očistí mihalnice /podľa zvyklosti pracoviska/ od vnútorného kútika k vonkajšiemu
neodstránený materiál z mihalníc by sa mohol zavliecť do oka a čistením od vnútorného kútik
k vonkajšiemu sa zabráni kontaminácii druhého oka a slzného kanálika.

P9

Sestra vyzve P/K, aby uprel pohľad nahor. Pri pohľade nahor je menšia pravdepodobnosť
žmurknutia a rohovka je čiastočne chránená hornou mihalnicou.

P10

Sestra odkryje dolný vak spojovky tak, že položí palec alebo prsty nedominantnej ruky na P/K lícnu kosť
tesne pod okom a mierne potiahne kožu nadol. Pod palcom pridrží štvorec buničitej vaty. Ak sú tkanivá
edematózne, treba postupovať veľmi opatrne, aby sa nepoškodili. Položenie prstov na lícnu kosť zmenší možnosť dotyku rohovky a zatlačenie na očnú guľu, čím sa súčasne zabraňuje žmurknutiu
a obrannému reflexu.

P11

Sestra drží kvapky 2 – 3 cm od oka, aby sa nedotýkali bulbu ani mihalníc.

P12

Sestra kvapne do spojovkového vaku ordinovaný počet kvapiek. Po aplikácii kvapiek zatlačí
na vnútorný kútik oka, aby zabránila vstrebávaniu liečivá.

P13

Sestra pri aplikácii masti, gélu prvé 2 cm po otvorení vytlačí na tampón, až potom aplikuje do
oka.

P14

Sestra tubu s masťou, gélom drží nad dolným vakom spojovky a vytlačí do neho asi 3 cm
masti smerom od vnútorného očného kútika k vonkajšiemu.

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.

Aplikácia liekov do spojovkového
vaku
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 vyzve P/K, aby zľahka privrel oči tak, aby sa nevytlačila masť. Privretím oka sa
masť rozotrie po očnej guli.

P16

Sestra očistí mihalnice. Jemne ich otrie tampónom smerom od vnútorného kútika
k vonkajšiemu, aby sa odstránil prebytočný liek.

P17

Sestra v prípade potreby prekryje P/K ošetrené oko štvorcom mulu a pripevní ho
náplasťou.
Sestra sleduje celkový zdravotný stav P/K počas liečby, žiaduce i nežiaduce reakcie a edukuje
P/K o aplikácii liečiv v domácom prostredí.

P18

P19

Sestra zaznamenáva do dokumentácie potrebné údaje súvisiace s aplikáciou
oftalmologík :dátum a čas, názov lieku, formu, koncentráciu, počet kvapiek, reakciu P/K.

P20

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

3z3

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o druhu aplikovaného liečivá, dôvode jeho použitia a spôsobe podania.

V2

P/K je edukovaný o vedľajších účinkov liečivá, v prípade nežiaducich účinkov o potrebe hlásenia ošetrujúcemu personálu a o aplikácii liečiv v domácom prostredí.

V3

V dokumentácii je zaznamenaný výkon, druh a množstvo liečivá a všetky ostatné údaje súvisiace
s výkonom a zdravotnom stave 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.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/11

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia liekov
do spojovkového vaku

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-3

Š4

Kód
P1-2

P3







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1 – Š3?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kontrolné kritériá
Identifikovala sestra P/K a oboznámila ho
s výkonom?
Pripravila si sestra všetky pomôcky
k výkonu ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Kontrola pomôcok

Skontrolovala sestra dané liečivo pre P/K?
P4-5
PROCES

Zistila sestra u P/K nosenie kontaktných šošoviek
a alergickú reakciu na druh podávaného liečivá?

P6

P7

P8

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zaujala sestra vhodnú polohu u P/K počas výkonu
?
Umyla a dezinfikovala si sestra ruky pred
aplikáciou liečivá ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Očistila sestra P/K mihalnice pred podaním
liečivá?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

01.11.2014
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

P16

Očistila sestra mihalnice P/K po podaní
lieku ?

P17

Prekryla sestra P/K ošetrené oko sterilným
štvorcom ?

P18

Sledovala sestra reakcie P/K počas liečby?

P19

Zaznamenala sestra potrebné údaje
do dokumentácie P/K ?

P20

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

Kontrola pomôcok

Kód

Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o druhu, dôvode
a postupe pri aplikácii liečivá?

V2

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Bol P/K edukovaný o vedľajších účinkov liečivá, o
potrebe hlásenia nežiaducich účinkov
ošetrujúcemu personálu a o aplikácii liečivá
v domácom prostredí ?
Sú v dokumentácii P/K zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s aplikáciou lieku
do spojovkového vaku?

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26-23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
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7b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Podpis:

Platné od:

Dodržala sestra správny postup pri aplikácii
liečivá P/K podľa kritérií P9-15?

V3

Dátum:

1

P9-15

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/OČNÁ JZS/11

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie vnútroočného tlaku

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:

/kontaktným tonometrom/
OSE SZ/OČNÁ JZS/12
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

zistiť hodnoty očného tlaku
posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú očný tlak

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou merania očného tlaku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

kontaktný tonometer (Schiotzov tonometer), stolička, kvapky na znecitlivenie –
Benoxi ,1%roztok Betadine na dezinfekciu, tlaková krivka, tlaková tabuľka, pero,
štvorčeky buničitej vaty 6 ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi P/K s výkonom.

P2

Sestra uloží P/K do správnej polohy: v polohovacom vyšetrovacom kresle alebo na lôžku
do vodorovnej polohy.

P3

Sestra kvapne do spojivkového vaku kvapky Benoxi za účelom znecitlivenia rohovky (2–3 krát za sebou).

P4

Sestra upozorní P/K, aby spolupracoval, aby nehýbal hlavou a pozeral sa pri vyšetrení jedným smerom
rovno pred seba.

P5

Sestra zloží tonometer podľa predpisu a štvorcom buničitej vaty namočenom v 1% roztoku Betadine
dezinfikuje tú časť, ktorá prichádza do kontaktu s rohovkou.

P6

Tonometer sestra prikladá vo zvislej polohe.

P7

Na stupnici prístroja sestra odčíta hodnoty tlaku vyjadrené v torroch. To urobí za pomoci tlakovej tabuľky,
kde vyhľadá hodnotu, ktorú namerala a hodnotu príslušného závažia, ktoré použila pri meraní.

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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Meranie vnútroočného tlaku

Platné od:

01.11.2014
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P8

Ak je potrebné potvrdiť presnosť merania a zaznamenať viac hodnôt, sestra postup merania zopakuje.

P9

Sestra zaznamená hodnoty očného tlaku na oboch očiach.

P10

Sestra zmerané hodnoty zaznačí do tlakovej krivky a do P/K dokumentácie.

P11

Sestra nahlási zmerané hodnoty ošetrujúcemu lekárovi a realizuje potrebné merania podľa ordinácie
lekára.

P12

Sestra poučí P/K, aby v prípade výskytu ťažkostí (napr. bolesti, zhoršené videnie…) informoval sestru.

P13

Sestra zabezpečí upratanie pomôcok a použitého materiálu, rozloží tonometer a uloží ho.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná priebeh vyšetrenia, je oboznámený s nutnosťou spolupráce.

V2

P/K pozná hodnoty svojho očného tlaku.

V3

P/K je poučený o príznakoch zvýšenia očného tlaku.

V4

P/K je poučený o možnom výskyte ťažkosti.

V5

P/K má urobený záznam 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.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/12

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie vnútroočného tlaku
/kontaktným tonometrom/

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

P3-7
PROCES







P8-10

P11

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

5b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Uložila sestra P/K do správnej polohy?
Ovláda sestra pracovný postup pri meraní
vnútroočného tlaku /kontaktným tonometrom/
?
Zaznamenala sestra namerané hodnoty tlaku do
tlakovej krivky a do dokumentácie P/K ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Nahlásila sestra zmerané hodnoty ošetrujúcemu
lekárovi a v prípade potreby realizovala merania
podľa ordinácie lekára ?

P12

Poučila sestra P/K ,aby ju v prípade výskytu
ťažkostí informoval ?

P13

Zabezpečila sestra uloženie pomôcok a použitého
materiálu ?

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/OČNÁ JZS/12

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia?

V2

Bol P/K informovaný o hodnotách svojho očného
tlaku ?

V3

Bol P/K poučený o príznakoch zvýšenia očného
tlaku ?

V4

Bol P/K poučený aby v prípade výskytu ťažkosti
informoval sestru ?

V5

Mal P/K urobený záznam o výkone
do dokumentácie?

Podpis:

Platné od:

01.11.2014
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Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21-19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)

Dátum:

1

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Revízia č.:

3

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

Meranie vnútroočného tlaku

Platné od:

01.11.2014

/bezkontaktným tonometrom/
OSE SZ/OČNÁ JZS /13

Charakteristika štandardu:

1
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procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

zistiť hodnoty očného tlaku
posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú očný tlak

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou merania očného tlaku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

bezkontaktný tonometer, stolička, tlaková krivka, pero

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi celkový stav P/K, rozsah pohybovej aktivity a schopnosť spolupracovať.

P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom a vysvetlí princíp fungovania prístroja (bezkontaktný tonometer
využíva na meranie tlak prúdiaceho vzduchu).

P3

Sestra uloží P/K do správnej polohy v sede ku bezkontaktnému tonometru.

P4

Sestra pomocou hydraulického stolíka nastaví výšku prístroja tak, aby bol prístroj vo výške očí.

P5

Sestra upozorní P/K,aby pritlačil hlavu k prístroju, nehýbal hlavou, neodťahoval čelo a na krátku chvíľu
nežmurkal a fixoval očami zelený svetelný bod.

P6

V prípade potreby (ak P/K nespolupracuje) sestra pridrží P/K hlavu, prípadne horné viečko. Ak je P/K
nevidiaci, upozorní ho, aby sa snažil pozerať rovno.

P7

Sestra zapne bezkontaktný tonometer a po odmeraní odčíta hodnotu na displeji prístroja.

P8

Ak je potrebné potvrdiť presnosť merania a zaznamenať viac hodnôt podľa ordinácie lekára, sestra
postup merania zopakuje.

P9

Sestra zaznamená hodnoty tlaku na oboch očiach 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

Meranie vnútroočného tlaku

Platné od:

01.11.2014
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P10

Sestra nahlási zmerané hodnoty ošetrujúcemu lekárovi.

P11

Sestra poučí P/K, aby v prípade výskytu ťažkostí (napr. bolesti, zhoršené videnie…) informoval sestru.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná priebeh vyšetrenia, je oboznámený s nutnosťou spolupráce.

V2

P/K má meraný očný tlak podľa ordinácie lekára.

V3

P/K pozná hodnoty svojho očného tlaku.

V4

P/K je poučený o príznakoch zvýšenia očného tlaku a o zmenách v zdravotnom stave.

V5

P/K má urobený záznam 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.

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:

A OSE SZ/OČNÁ JZS/13

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie vnútroočného tlaku
/ bezkontaktným tonometrom /

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

P3

PROCES







P4-7

P8-9
P10

P11

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav P/K?
Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

Uložila sestra P/K do správnej polohy?
Ovláda sestra pracovný postup pri meraní
vnútroočného tlaku /bezkontaktným tonometrom/
?
Zaznamenala sestra namerané hodnoty
do dokumentácie P/K správne?
Nahlásila sestra namerané hodnoty ošetrujúcemu
lekárovi ?
Poučila sestra P/K, aby ju v prípade výskytu
ťažkostí informoval?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

A OSE SZ/OČNÁ JZS/13

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia?

V2

Mal P/K meraný vnútroočný tlak podľa ordinácie
lekára ?

V3

Platné od:

01.11.2014

Strana

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

Bol P/K informovaný o hodnotách svojho
vnútroočného tlaku
Otázka pre P/K

V4

Bol P/K poučený o možných príznakoch zvýšenie
očného tlaku ?

V5

Mal P/K urobený záznam do dokumentácie?

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

2z2

Áno

1b

Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19-17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)

Podpis:

1

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

Revízia č.:

1b

0b

0b

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

Revízia č.:

Spolupráca sestry pri otoskopickom Platné od:
vyšetrení
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pripraviť P/K na výkon
zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť
po výkone
P/K s indikáciou na otoskopické vyšetrenie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

-

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čelový reflektor- 1, svetelný zdroj -1, súprava rôzne veľkých ušných lievikov-1,
elektrický otoskop-1, operačný mikroskop-1

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o význame a postupe vyšetrenia.

P2

Sestra usadí:
 dospelého P/K do polohy v sede,
 u dojčiat a batoliat v ľahu na špeciálnom stole, s dostatočnou fixáciou hlavičky,
 u mladších detí v sede na kolenách rodiča alebo druhej sestry tak, že nohy dieťaťa fixuje
svojimi kolenami, ruky mu pritlačí jemne ku hrudníku a voľnou rukou pridržiava hlavu
na svojom hrudníku.
Sestra fixuje hlavu P/K a v prípade potreby zabezpečí vyrovnanie zvukovodu:

P3




u dieťaťa ťahom ušnice smerom nadol a dozadu,
u dospelého ťahom ušnice smerom nadol a dozadu.

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

P4

Revízia č.:
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P5

Sestra spolupracuje s lekárom – podáva nástroje.
 lekár získava svetlo zo svetelného zdroja / lampa/, ktorá je po pravej strane hlavy P/K.
Pomocou čelového zrkadla sa svetlo odrazí do zvukovodu cez ušný lievik-otoskop. Lekár
otoskopuje ľavým okom, ktoré je blízko otvoru čelového zrkadla. Zdroj svetla, čelové
zrkadlo a ucho chorého musia byť v jednej horizontálnej rovine, aby sa dosiahlo optimálne
osvetlenie. Lekár potiahne ušnicu tretím a štvrtým prstom dozadu a nahor a u dojčiat
dozadu, nadol a von, čím sa vyrovná zakrivenie zvukovodu, lekár drží ušný lievik
ukazovákom a palcom ľavej ruky a ľahkým točivým pohybom ho vsunie do vchodu
zvukovodu, pravá ruka ostáva voľná na prípadnú manipuláciu inými nastrojmi.
Sestra udržiava nepretržitý slovný kontakt s P/K.

P6

Sestra zaznamená otoskopické vyšetrenie do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K spolupracuje pri vyšetrení.

V2

P/K má urobené otoskopické vyšetrenie predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K je urobený záznam o otoskopickom vyšetrení.

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 otoskopickom vyšetrení

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

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Ovládala sestra pracovný postup
pri otoskopickom vyšetrení ?

1b

0b

P6-7

Zabezpečila sestra polohu P/K pri vyšetrení?

1b

0b

1b

0b

Postupovala sestra pri spolupráci s lekárom
správne podľa kritéria P5 ?

1b

0b

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt s P/K
počas otoskopického vyšetrenia?

1b

0b

1b

0b

PROCES

P2 -3

Zabezpečila sestra v prípade potreby fixáciu hlavy
P/K?
P4-5

P6

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané údaje
súvisiace s vyšetrením ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia?

V2

Mal P/K vykonaný výkon predpísaným
spôsobom?

V3

Zaznamenala sestra otoskopické vyšetrenie do
dokumentácie?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

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

OSE SZ/ORL JZS/02
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

pripraviť P/K na výkon

-

zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas
a po výkone

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na výplach ucha

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Janettova striekačka na výplach ucha -1ks, miska na fyziologický roztok-1ks,
fyziologický roztok zohriaty na teplotu ľudského tela 50 – 100 ml, emitná
miska -1ks, rúška-1ks, teplomer na meranie teploty roztoku -1ks, buničitá vata
– 2ks, vatový tampón – 3 ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o význame a postupe výkonu.

P2

Sestra uloží P/K do polohy :
- dospelého P/K do polohy v sede,
- u detí v sede na kolenách rodiča alebo druhej sestry, tak že nohy dieťaťa fixuje svojimi
kolenami, ruky mu pritlačí jemne ku hrudníku a voľnou rukou pridržiava hlavu na svojom
hrudníku.

P3

Sestra pripraví pomôcky na dosah a fyziologický roztok zahriaty na teplotu ľudského tela
do misky na to určenej.

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.:

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

OSE SZ/ORL JZS/02
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P4

Sestra dá na plece P/K jednorazovú rúšku na stranu vyplachovaného ucha a podloží emitnú
misku.

P5

Sestra naplní Janettovú striekačku na výplach ucha zohriatym fyziologickým roztokom.

P6

Sestra spolupracuje s lekárom pri výplachu ucha, podá Janettovú striekačku naplnenú
fyziologickým roztokom.

P7

Sestra po výkone osuší ušnicu vatovými tampónmi a buničitou vatou odsaje zvyšky roztoku
zo zvukovodu.

P8

Sestra udržiava nepretržitý slovný kontakt, všíma si P/K reakcie.

P9

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok .

P10 Sestra zaznamená výplach ucha do dokumentácie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o výkone.

V2

U P/K je výkon vykonaný predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon.

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 výplachu ucha

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

P3
PROCES







P4 -7

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/Ks priebehom výkonu ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Uložila sestra P/K do vhodnej polohy?
Pripravila si sestra pomôcky na dosah a
zabezpečila ohriatie fyziologického roztoku na
teplotu ľudského tela?
Vykonala sestra pracovný postup podľa
kritérií P 4-7 ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P8

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt
s pacientom a všímala si reakcie P/K?

1b

0b

P9

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok ?

1b

0b

1b

0b

P10

Zaznamenala sestra výkon
do dokumentácie?

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

Bol P/K oboznámený s priebehom výkonu?

V2

Bol výkon vykonaný predpísaným spôsobom?

V3

Mal P/K v dokumentácii zaznamenaný
výkon ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

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)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá

Revízia č.:

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

Spolupráca sestry pri paracentéze
bubienkovej blanky

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/03
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procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pripraviť P/K na výkon
zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas a
po výkone
P/K s indikáciou na paracentézu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čelový reflektor -1, svetelný zdroj -1, súprava rôzne veľkých ušných lievikov - 1,
elektrický otoskop -1, operačný mikroskop -1, paracenrézna ihla-1, odsávacia ihla-1 ,
odsávačka -1, odsávacia hadica-1, ušný štrafík – 1 x 15 cm, vatové štetôčky -2,
Bonainov roztok, ušná pinzeta -1, ušné kvapky

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o význame a postupe vyšetrenia.

P2

Sestra usadí:
- dospelého P/K do polohy v sede, prípadne v ľahu a sestra fixuje P/K hlavu,
- u dojčiat a batoliat v ľahu na špeciálnom stole, s dostatočnou fixáciou hlavičky,
- u mladších detí v sede na kolenách rodiča alebo druhej sestry,tak že nohy dieťaťa fixuje svojimi kolenami,
ruky mu pritlačí jemne ku hrudníku a voľnou rukou pridržiava hlavu na svojom hrudníku.

P3

Sestra fixuje hlavu P/K a v prípade potreby zabezpečí vyrovnanie zvukovodu:
-

u dieťaťa ťahom ušnice smerom nadol a dozadu,
u dospelého ťahom ušnice smerom nadol a dozadu.

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

P4

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri paracentéze
bubienkovej blanky

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/03
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P5

Sestra :
 spolupracuje s lekárom , podáva nástroje,
 lekár priloží vatovú štetôčku napustenú lokálnym anestetikom na blanku bubienka/
v intervale 5-10 min./, po lokálnom znecitlivení vbodne paracentéznu ihlu v mieste najväčšieho
vyklenutia, alebo v zadnom dolnom kvadrante blanky bubienka do hĺbky 1 mm a urobí rez asi 0.5
cm dlhý.
Sestra udržiava s P/K nepretržitý slovný kontakt.

P6

Sestra zaznamená výkon – paracentézu do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je poučený a spolupracuje pri výkone.

V2

P/K má urobený výkon - paracentézu bubienkovej blanky predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané potrebné údaje súvisiace s výkonom- paracentézou bubienkovej
blanky.

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 paracentéze bubienkovej blanky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

1b

0b

1b

0b

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt s P/K
počas výkonu?

1b

0b

Spolupracovala sestra s lekárom počas výkonu
predpísaným spôsobom?

1b

0b

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Ovládala sestra správny pracovný postup
pri paracentéze bubienkovej blanky?
Oboznámila sestra P/K s výkonom?
P2 -3
PROCES

Zabezpečila sestra polohu P/K pri vyšetrení?

Zabezpečila sestra v prípade potreby fixáciu hlavy
P/K?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P4-5

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

P6

VÝSLEDOK

Kód

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K oboznámený s priebehom výkonu ?

V2

Mal P/K urobený výkon predpísaným spôsobom ?

V3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané potrebné
údaje súvisiace s výkonom ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

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)

Dátum:

Platné od:

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Sú v dokumentácii P/K zaznamenané údaje
súvisiace s výkonom ?

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

Spolupráca sestry pri prednej
rinoskopii

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/04
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

pripraviť P/K na výkon

-

zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas
a po výkone

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na prednú rinoskopiu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čelový reflektor-1, svetelný zdroj 1-, nosové spekulá rôznych veľkostí / Hartmanové
zrkadielko

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

Sestra informuje P/K o význame, postupe vyšetrenia a pripraví P/K po psychickej a somatickej stránke.


Psychická príprava- vysvetlenie postupu vyšetrenia.



Somatická príprava- vyčistiť nos od sekrétov.

Sestra uloží P/K do polohy :


dospelého P/K do polohy v sede,



u detí v sede na kolenách rodiča alebo druhej sestry, tak že nohy dieťaťa fixuje svojimi
kolenami, ruky mu pritlačí jemne ku hrudníku a voľnou rukou pridržiava hlavu
na svojom hrudníku.

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 rinoskopii

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

P3

OSE SZ/ORL JZS/04
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Sestra :

pripraví si pomôcky a spolupracuje s lekárom pri výkone, podľa potreby podáva
nástroje.
 lekár rinoskop zavedie do nosového vchodu tak, aby boli vsúvané časti spolu. Špička rinoskopu
smeruje laterálne, aby sa nepoškodilo septum. Po zavedení nástroj roztvorí stlačením
rukovätí. P/K má hlavu najskôr vo vertikálnej polohe, čo umožňuje vyšetrujúcemu sledovať
dolnú nosovú mušľu a dolný vchod. Lekár potom hlavu P/K zakloní ľahko dozadu, aby mohol
zhodnotiť stav hornej časti nosovej dutiny.

P4

Sestra udržiava nepretržitý slovný kontakt s P/K.

P5

Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok.

P6

Sestra zaznamená výkon rinoskopiu do dokumentácie .

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný s priebehom výkonu.

V2

P/K má vyšetrenie vykonané predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon rinoskopia.

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 prednej
rinoskopii

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
Oboznámila sestra P/K s priebehom výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

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 prostredia
Kontrola pomôcok

Zabezpečila sestra polohu P/K pri vyšetrení?
Ovládala sestra správne pracovný postup
pri prednej rinoskopii ?

P4

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt s P/K
počas výkonu ?

P5

Zabezpečila sestra dekontamináciu
pomôcok ?

P6

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K
?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Bol P/K oboznámený s priebehom výkonu?

V2

Bol výkon realizovaný predpísaným výkonom ?

V3

Sú zaznamenané v dokumentácii P/K údaje
súvisiace s výkonom ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie počas
výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12-11 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (80 % a menej)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá

Revízia č.:

Ošetrovateľský štandard

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

Spolupráca sestry pri zastavení
krvácania z nosa –
predná tamponáda
OSE SZ/ORL JZS/05

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

zastaviť krvácanie z nosa

Skupina starostlivosti:

P/K s krvácaním z nosa

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

1 ks plášť, 1 ks jednorázové rúško na tvár pre lekára,1 pár sterilné rukavice, 1 ks
gumená zástera pre pacienta, 2 ks emitná miska, 0,5 m buničitá vata, 1-2 ks
drevená špachtľa, 4ml lokálne anestetikum, nosové spekulum, pinzety, nožnice,1
m longety napustené bórovou vazelínou,70 cm obväzový prak na nos.
zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra a lekár oboznámia P/K s výkonom, získajú jeho informovaný súhlas, požiadajú ho o spoluprácu
počas výkonu.

P2
P3

Sestra pripraví P/K na výkon, vysvetlí mu postup a význam zavedenia tamponády. Oznámi P/K na aký
dlhý čas bude mať tamponádu zavedenú. Usadí P/K do kresla a podá mu emitnú misku pod bradu.
Sestra pripraví potrebné pomôcky na stolík.

P4

Sestra spolupracuje s lekárom pri výkone:
-

P5

pridržiava P/K hlavu,
podáva lekárovi nástroje,
podáva longety napustené vazelínou.

Sestra posudzuje P/K zdravotný stav počas zavádzania prednej tamponády:
-

pozoruje dýchanie,
povzbudzuje P/K k dýchaniu ústami nie nosom.

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
Spolupráca sestry pri zastavení
krvácania z nosa –
predná tamponáda
OSE SZ/ORL JZS/05

P6

1

Platné od:

01.11.2014
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Sestra zaistí P/K po zavedení prednej tamponády pohodlie a bezpečnosť:
-

P7

Revízia č.:

zaistí tamponádu obväzovým prakom, rozstrihnuté konce obväzu previaže na záhlaví,
upraví pohodlnú polohu v polosede,
poskytne pomoc pri osobnej hygiene,
priebežne monitoruje fyziologické funkcie.

Sestra po výkone:
-

zabezpečí dezinfekciu použitých pomôcok,
uloží pomôcky tak, aby boli pripravené na ďalšie použitie,
zaznamená výkon do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná význam a postup zavedenie prednej tamponády.

V2

P/K má zavedenú prednú tamponádu a zaistenú proti vypadnutiu.

V3

P/K pozná príznaky komplikácií súvisiacich so zavedením prednej tamponády.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace so zavedenou tamponádou.

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 zastavení
krvácania – predná tamponáda

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

P1-2

PROCES

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

Š1-3

Kód

P3 -4

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia
a požiadala ho o spoluprácu?
Pripravila si sestra potrebné pomôcky
na zavedenie prednej tamponády a ovládala
sestra pracovný postup ?

P5-6

Posúdila sestra zdravotný stav P/K počas výkonu,
zaistila pohodlie a bezpečnosť P/K?

P7

Zabezpečila sestra dokumentáciu P/K
a uloženie pomôcok?

Kód
VÝSLEDOK







V1

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s významom
a postupom výkonu?

V2

Mal P/K zavedenú prednú tamponádu a zaistenú
ju proti vypadnutiu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

2b

0b

2b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Bol P/K poučený o príznakoch komplikácii
súvisiacich so zavedením prednej tamponády?

V4

Mal P/K urobený záznam do dokumentácie ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14-13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Dátum:

Platné od:

Otázka pre P/K

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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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

Spolupráca sestry pri výplachu
prínosových dutín

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/06

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- pripraviť P/K na výkon

Strana

1z2

- zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť
počas a po výkone
Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na výplach prínosových dutín

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

čelový reflektor-1, svetelný zdroj-1, nosové spekulá rôznych veľkostí /Hartmanové
zrkadielka/, punkčná ihla-1, spojovacia hadička-1, Janettová stiekačka-1, emitná
miska-1, vatové štetôčky-5, bajonetová pinzeta-1, fyziologický roztok , medikamenty
na znecitlivenie podľa ordinácie lekára, mulové štrafíky1 ks-15-20-cm, buničitá vata
p.p, jednorazové rukavice -2

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

Sestra informuje P/K o význame, postupe vyšetrenia a pripraví P/K po psychickej a somatickej stránke.


Psychická príprava- vysvetlenie postupu vyšetrenia.



Somatická príprava- vyčistiť nos od sekrétov.

Sestra uloží P/K do polohy :


dospelého P/K do polohy v sede,



u detí v sede na kolenách rodiča alebo druhej sestry, tak že nohy dieťaťa fixuje svojimi
kolenami, ruky mu pritlačí jemne ku hrudníku a voľnou rukou pridržiava hlavu
na svojom hrudníku.

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

P3

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri výplachu
prínosových dutín

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/06
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Sestra:
 pripraví si pomôcky a spolupracuje s lekárom pri výkone, podľa potreby podáva nástroje,
 lekár pomocou bajonetovej pinzety vloží gazovú longetu napustenú ordinovaným lokálnym
anestetikom do nosovej dutiny, po lokálnom znecitlivení stredného a dolného nosového
priechodu punkčnou ihlou z dolného priechodu prebodne laterálnu stenu nosovej dutiny a
punkčnú ihlu s mandrénom zasunie do čeľustnej dutiny, uvoľní mandrén z punkčnej ihly,


sestra natiahne fyziologický roztok do Janettovej striekačky, upevní spojovaciu hadičku k
punkčnej ihle a k Janettovej striekačke,



lekár aplikuje fyziologický roztok do prínosovej dutiny. Pri výplachu P/K má sklonenú hlavu
dopredu a otvor nosa na opačnej strane nosa si upchá štvorcom z buničitej vaty a vyfukuje
tekutinu z nosa do emitnej misky.

P4

Sestra udržiava nepretržitý slovný kontakt s P/K.

P5

Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok.

P6

Sestra zaznamená výkon výplach prínosových dutín do dokumentácie .

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný s priebehom výkonu.

V2

P/K spolupracuje počas výkonu s ošetrujúcim personálom.

V3

V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon -výplach prínosových dutín.

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 výplachu
prinosových dutín

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
Oboznámila sestra P/K s priebehom výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

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 prostredia
Kontrola pomôcok

Zabezpečila sestra polohu P/K pri vyšetrení?
Ovládala sestra pracovný postup výplachu
prinosových dutín podľa kritéria P3?

P4

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt s P/K
počas výkonu výplachu prínosových dutín?

P5

Zabezpečila sestra dekontamináciu
pomôcok ?

P6

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K
?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Sú zaznamenané v dokumentácii P/K údaje
súvisiace s výkonom ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12-11 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (80 % a menej)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom výkonu
a spolupracoval s ošetrujúcim personálom ?

Revízia č.:

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

Spolupráca sestry pri zastavení
krvácania z nosa
elektrokoaguláciou
OSE SZ/ORL JZS/07

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas
a po výkone
- zastaviť krvácanie z nosa

Skupina starostlivosti:

P/K s krvácaním z nosa

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

sestra

Š2 Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3 Pomôcky :

čelový reflektor, svetelný zdroj, gumená zástera pre lekára a pacienta 2ks, 2 páry
rukavice,15 ks buničitá vata, 2 ks plastová emitná miska, nosové spekulum, endoskop
s optikou-p.p., nosové pinzety, lokálne anestetikum, 30 cm sterilné longety, 5 ks
sterilné štvorce veľké, odsávačka, odsávací katéter, 5cm fibrínová pena, nosová
masť, set-/guličková elektróda,držiak aktívnej elektródy, držiak aktívnej elektródy,
neutrálna elektróda/, event.set-/ koagulačná pinzeta, koagulačný kábel/, koagulačný
prístroj s nožným pedálom

Š4 Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra posúdi stav P/K:

P2

- aspekciou zhodnotí stav vedomia,
- palpáciou zhodnotí frekvenciu a rytmus pulzu,
- auskultáciou TK.
Sestra v spolupráci s lekárom oboznámia P/K s výkonom, vysvetlia mu význam a postup, získajú jeho
informovaný súhlas. Sestra požiada P/K o spoluprácu počas výkonu.

P3 Sestra pripraví pomôcky potrebné na elektrokoaguláciu na stolík.

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

Spolupráca sestry pri zastavení
krvácania z nosa
elektrokoaguláciou
OSE SZ/ ORL JZS /07

Revízia č.:
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P4 Sestra pripraví P/K na výkon:
-

upraví polohu – posadí P/K do kresla, u detí nohy fixuje svojimi kolenami, ruky jemne pritlačí na
hrudník, druhou rukov pridržiava hlavu na svojom hrudníku,
poučí P/K, aby si odložil šperky, hodinky,
naloží P/K gumenú zásteru,
poučí o správnom fúkaní nosa- každú dierku zvlášť,
upevní mu na hornú končatinu manžetu /ak je to potrebné druhu podľa pomôcok/.

P5

Sestra :

P6

- pripraví prístroj a zapne ho do elektrickej siete,
- pripraví pedál pre lekára,
- zabezpečí bezpečnosť pre P/K (aby sa nedotýkal vodivých predmetov).
Sestra spolupracuje s lekárom pri výkone:
-

uchopí nástroje sterilnou pinzetou a úchopovou časťou ich podáva lekárovi,
odkladá použité nástroje do emitnej misky a použitý mulový materiál do druhej misky.

P7 Sestra počas celého výkonu udržuje s P/K slovný kontakt, sleduje jeho stav a nežiadúce účinky hlási
lekárovi.
P8 Sestra uloží pomôcky, nástroje mechanicky očistí, dezinfikuje a pripraví na sterilizáciu
P9 Sestra zaznamená do dokumentácie P/K výkon.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 P/K je informovaný o postupe, význame daného výkonu a spolupracuje počas výkonu.
V2 P/K neverbalizuje nežiaduce účinky v súvislosti s výkonom.
V3 V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom – zastavenie krvácania –
elektrokoaguláciou.

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:

01.11.2013
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri zastavení
krvácania z nosa elektrokoaguláciou

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

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra celkový zdravotný stav P/K?

P1

PROCES







Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

P2

Oboznámila sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

1b

0b

P3-5

Pripravila sestra potrebné pomôcky, P/K
a prístroj na daný výkon?

3b

0b

P6-7

Ovláda sestra pracovný postup a udržiava slovný
kontakt s P/K?

2b

0b

P8

Zabezpečila sestra dekontamináciu a dezinfekciu
pomôcok?

1b

0b

P9

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie P/K
?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2

Bol P/K dostatočne poučený o možných
nežiaducich účinkoch v súvislosti s výkonom?

V3

Mal P/K urobený záznam výkonu v dokumentácii
správne?

Podpis:

01.11.2013
2z2

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

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)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá
Bol P/K informovaný o postupe a význame
výkonu?

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.:
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Spolupráca sestry pri výmene
endotracheálnej kanyly

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/08
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zabezpečiť a udržiavať priechodnosť dýchacích ciest
- zabezpečiť fixáciu endotracheálnej kanyly v správnej polohe
- zabezpečiť výmenu plynov

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou zavedenia endotracheálnej kanyly

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Laryngoskop s funkčnými baterkami a lyžicou vhodnej veľkosti, kanyla 1 ks vhodnej
veľkosti, zavádzač 1ks, odsávacie hadice 3ks, nožnice, striekačky 10ml 1ks, 20ml 1ks,
leukoplast, odsávačka, fonendoskop, monitor, sterilné rukavice 2 ks, rukavice 2ks,
emitná miska, papierová vata 4ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví všetky pomôcky a prístroje k realizácii výkonu, pripraví správnu veľkosť lyžice
a upevní na laryngoskop a skontroluje či svieti.

P2

Sestra napojí P/K na monitor na sledovanie vitálnych funkcii, zavedie i.v.kanylu na aplikáciu
medikamentov podľa ošetrujúceho lekára.

P3

Sestra spolupracuje s lekárom pri výmene endotracheálnej kanyly.
Sestra obturuje balónik endotracheálnej kanyly tak, že ho nafúkne podľa jeho veľkosti potrebným
množstvom vzduchu.

P4

Sestra zabezpečí fixáciu endotracheálnej kanyly leukoplastom pozdĺž celej dĺžky, ale aj okolo kanyly na tvár
P/K.

P5

Sestra počas celého výkonu sleduje vitálne funkcie P/K.

P6

Sestra zabezpečí dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie použitých pomôcok.

P7

Sestra zaznamená všetky potrebné údaje 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.

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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Spolupráca sestry pri výmene
endotracheálnej kanyly

Platné od:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Endotracheálna kanyla je fixovaná v správnej polohe.

V2

P/K má aplikovanú endotracheálnu kanylu predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky údaje a sesterské intervencie.

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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Vyhodnotenia splnenia štandardu Spolupráca sestry pri výmene
endotracheálnej kanyly

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
Pripravila sestra potrebné pomôcky
a prístroje?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Napojila sestra P/K na monitor a zabezpečila i.v.
prístup?

P3

Ovládala sestra správny postup pri výkone?

P4

Zafixovala sestra endotracheálnu kanylu správne?

1b

0b

P5

Sledovala sestra u P/K vitálne funkcie?

1b

0b

P6

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a dezinfekciu pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P7

Zaznamenala sestra údaje súvisiace
s výkonom do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

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

VÝSLEDOK

Kód
V1

V2

Mal P/K aplikovanú endotracheálnu kanylu
predpísaným spôsobom?

V3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s výkonom?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá
Bola endotracheálna kanyla fixovaná
v správnej polohe?

Revízia č.:

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

Čistenie dvojitej tracheostomickej
kanyly
OSE SZ/CHIR/09

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- pripraviť P/K na výkon

Revízia
č.:

1

Platné
od:

01.11.2014
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- zabezpečiť vyčistenie dvojitej tracheostomickej kanyly
- zabezpečiť P/K kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas
a po výkone
Skupina starostlivosti:

P/K s tracheostomiou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra so špecializáciou

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

zdravotnícke zariadenie
tracheostomická kanyla -1, vnútorná kanyla -1, dezinfekčný roztok, šnúrka
na uviazanie kanyly-1, sterilné gazové štvorc e -1, emitná miska-1, odsávací katéter1, sterilné rukavice-2, jednorazové rukavice-2, jednorazová chirurgická maska-1,
nožnice-1, nylonová kefka-1, peroxid vodíka 20-30 ml, sterilný fyziologický roztok 20
ml,
zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

Sestra informuje P/K o význame a postupe výkonu a pripraví P/K na výkon :
Psychická príprava- upokojiť P/K.
Somatická príprava - posadiť P/K do polohy v sede,
-odhaliť hrudník,
-podať mu emitnú misku a buničitú vatu.
Sestra si natiahne na nedominantnú ruku nesterilnú rukavicu a na dominantnú ruku sterilnú rukavicu.

P3

Sestra odsaje vnútornú kanylu po celej dĺžke prv ako ju vyberie kvôli vyčisteniu od sekrétov a overeniu jej
priechodnosti .

P4

Sestra nedominantnou rukou odistí vnútornú kanylu otáčaním uzáveru o 90° proti smeru hodinových
ručičiek, nedominantná ruka sa používa na držanie nesterilného konca kanyly.

P5

Sestra vyberie vnútornú kanylu jemným ťahom v smere zakrivenia.

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

Čistenie dvojitej tracheostomickej
kanyly
OSE SZ/CHIR/09

P6
P7

Revízia
č.:

1

Platné
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Sestra namočí kanylu do peroxidu vodíka, očistí pomocou kefky lúmen kanyly a overí si oproti svetlu, či je
kanyla čistá, v prípade nalepenej hlienovej zátky postup zopakuje.
Sestra odsaje vonkajšiu kanylu a v prípade potreby očistí okraj vonkajšej kanyly.

P8

Sestra zavedie vyčistenú vnútornú kanylu v smere jej zakrivenia a zaistí vnútornú kanylu. Overí si jemným
po vytiahnutím zaistenie vnútornej kanyly.

P9

Sestra vsunie sterilný štvorec rozstrihnutý do polovice a nasiaknutý dezinfekčným roztokom a skontroluje
upevnenie kanyly šnúrkou.

P10

Sestra udržiava nepretržitý slovný kontakt s P/K.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok.

P12

Sestra zaznamená výkon - čistenie tracheostomickej kanyly do dokumentácie .

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je dostatočne oboznámený s výkonom a spolupracuje pri výkone

V2

P/K má urobený výkon - čistenie dvojitej tracheostomickej kanyly predpísaným spôsobom.

V3

V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon - čistenie tracheostomickej kanyly.

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 Čistenie dvojitej tracheostomickej
kanyly

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
Oboznámila sestra P/K s priebehom výkonu
a pripravila P/K na výkon ?

P2 -6

Ovládala sestra pracovný postup čistenia
tracheostomickej kanyly podľa kritérií P2 -6?

P7-9

Dodržiavala sestra správny postup pri čistení
dvojitej tracheostomickej kanyly podľa kritérií P7 9?

P10

Udržiavala sestra nepretržitý slovný kontakt s P/K
počas výkonu?

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

P12

Zaznamenala sestra výkon
do dokumentácie P/K?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

5b
Pozorovanie sestry
počas výkonu

0b

3b

0b

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

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

Kód
VÝSLEDOK

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Mal P/K urobený výkon- čistenie dvojitej
tracheostomickej kanyly predpísaným spôsobom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii P/K údaje súvisiace
s výkonom?

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21-16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

1

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom výkonu a
spolupracoval pri výkone?

V1

Dátum:

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

Audiometrické vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/10
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard

Cieľ:

- správnou edukáciou P/K a dodržaním pracovného postupu

1z2

realizovať audiometrické vyšetrenie
- diagnostický - stanoviť stupeň sluchovej poruchy
Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou audiometrického vyšetrenia

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra s certifikátom z audiometrie v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

otoskop, audiometer, slúchadlá, kostný vibrátor, signalizačné zariadenie, dezinfekčný
prostriedok, červené a modré pero

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra edukuje P/K o priebehu vyšetrenia a získa ho pre aktívnu spoluprácu, sestra/lekár (podľa zvyklostí
pracoviska) vyšetrí P/K priechodnosť zvukovodu otoskopom.

P2

Sestra skontroluje dátum kalibrácie a funkčnosť audiometra, zavedie P/K do tichej komory.

P3

Sestra správne priloží P/K slúchadlá.

P4

Sestra vyšetrí P/K najprv lepšie počujúce ucho, overuje počas vyšetrenia u P/K správnosť signalizácie
kontrolnými otázkami a občas sa spýta P/K, či tón počuje, aký tón počuje a kde ho počuje.

P5

Sestra ponúka prerušovaný čistý tón na vyšetrenie prahu vzdušného vedenia.

P6

Sestra nameria najprv prah sluchu na frekvencii 1000Hz, pokračuje na frekvenciách 2000, 4000, 6000Hz,
potom sa vráti späť na frekvenciu 1000Hz a pokračuje vyšetrením hlbokých frekvencií 500, 250 a prípadne
125Hz.

P7

Sestra vyšetrí všetky frekvencie a urobí záznam do audiogramu.

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.:

0

Audiometrické vyšetrenie

Platné od:

01.01.2014

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

OSE SZ/ORL JZS/10
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P8

Sestra spojí zaznamenané body v audiograme, čím vznikne krivka prahu počutia pre vzdušné vedenie.
Krivku vzdušného vedenia zaznamená plnou čiarou, pričom pre pravé ucho používa červenú farbu
a symbol krúžok a pre ľavé ucho používa modrú farbu a symbol šikmý krížik.

P9

Sestra pokračuje vyšetrením vzdušného vedenia na horšie počujúcom uchu, pričom je nutné
nevyšetrované ucho ohlušovať, pretože môže dôjsť k prepočúvaniu (skreslenie výsledku).

P10

Sestra maskuje nevyšetrované ucho úzkopásmovým šumom pre každú frekvenciu jednotlivo a urobí
záznam do audiogramu.

P11

Sestra pokračuje vyšetrením prahu kostného vedenia pomocou kostného vibrátora a znovu poučí P/K
o priebehu vyšetrenia.

P12

Sestra umiestni kostný vibrátor na hlávkový výbežok vyšetrovaného ucha svojou vibračnou plochou tak,
aby sa nedotýkal ušnice a na nevyšetrované ucho nasadí slúchadlo, tak, ako pri vyšetrení vzdušného
vedenia.

P13

Sestra maskuje nevyšetrované ucho vždy pri vyšetrení prahu kostného vedenia úzko pásmovým šumom,
vyšetrí všetky frekvencie od 250 do 4000 Hz.

P14

Sestra pripomenie P/K, aby reagoval iba na tóny, ktoré bude počuť vo vyšetrovanom uchu.

P15

Sestra zaznačí do audiogramu prah pre kostné vedenie hranatou zátvorkou a spojí prerušovanou čiarou.

P16
P17

Sestra podľa zvyklostí pracoviska vypočíta stratu sluchu v percentách podľa Fowlera a archivuje výsledok
vyšetrenia.
Sestra odošle P/K s výsledkom audiometrického vyšetrenia k lekárovi.

P18

Sestra zabezpečí po vyšetrení dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je dostatočne informovaný o priebehu vyšetrenia.

V2

P/K má vykonané audiometrické vyšetrenie s dodržaním pracovného postupu.

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 ?

Kontrolné kritériá
Edukovala sestra P/K s priebehom vyšetrenia?

Priložila sestra správne slúchadlá ?

P4

Začala sestra vyšetrenie u P/K lepšie počujúcim
uchom a overovala si správnosť signalizácie?

P9-10

P11

P12

Metóda hodnotenia

1z2

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Skontrolovala sestra stav audiometra?

P3

P5-8

01.11.2014

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

Š4

P2

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Audiometrické vyšetrenie

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P1

1
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Š1

Kód

Revízia č.:

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre P/K

Ovládala sestra postup a metódu vyšetrenia
prahu sluchu vzdušného vedenia a jeho spôsobu
záznamu podľa kritérií P5-8?
Ovládala sestra správny spôsob maskovania pri
vzdušnom vedení?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Ovládala sestra postup a metódu vyšetrenia
prahu sluchu kostného vedenia a poučila P/K?
Umiestnila sestra správne kostný vibrátor?

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

P13

P14

P15-16

VÝSLEDOK

01.11.2014

Upozornila sestra P/K na správny spôsob
signalizácie?

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zaznamenala sestra hodnoty prahu kostného
vedenia správnym spôsobom a archivovala
výsledok vyšetrenia?
Odoslala sestra P/K s výsledkom vyšetrenia
k lekárovi?

P18

Zabezpečila sestra dekontamináciu, dezinfekciu
a uloženie pomôcok?

Kontrolné kritériá

V1

Bol P/K oboznámený s priebehom vyšetrenia?

V2

Mal P/K urobené audiometrické vyšetrenie
správnym spôsobom ?

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

2z2

1b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 - 20 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej)

Podpis:

Platné od:

Ovládala sestra správny spôsob maskovania pri
kostnom vedení?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

1
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Kód

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

Tympanometrické vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/11

Strana

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

vykonať tympanometrické vyšetrenie

-

správnou prípravou zabezpečiť plynulý priebeh vyšetrenia

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou na tympanometrické vyšetrenia

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra so špecializáciou

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Tympanometer -1, sada násadcov na tympanometrickú sondu-1, kontralaterálne
slúchadlo-1,

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi u P/K faktory ovplyvňujúce tympanometrické vyšetrenie / vek, schopnosť spolupracovať
pri vyšetrení/.

P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom a priebehom vyšetrenia.

P3

Sestra uloží P/K do vhodnej polohy.

P4

Sestra vloží sondu tympanometra P/K postupne do pravého, ľavého ucha.

P5

Sestra pri kontralaterálnom vyšetrení nasadí na opačné ucho slúchadlo.

P6

Sestra v tlačiarni vytlačí výsledok tympanometrického vyšetrenia.

P7

Sestra zaznamená vyšetrenie 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.

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

Tympanometrické vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/11
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je poučený o priebehu tympanometrického vyšetrenia.

V2

P/K spolupracuje pri tympanometrickom vyšetrení.

V3

P/K má zaznamenanú tympanometrickú krivku a strmienkové reflexy.

V4

P/K má tympanometrické vyšetrenie 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:

Revízia č.:
Platné od:

1
01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Tympanometrické 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
P3
PROCES







P4
P5

P6

P7

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce
tympanometrické vyšetrenie /vek, schopnosť
spolupracovať pri vyšetrení/?

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

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru

Oboznámila sestra P/K s výkonom?

Uložila sestra P/K na vyšetrovacie kreslo?

Vložila sestra správne P/K tympanometrickú
sondu do ucha?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Nasadila sestra P/K kontralaterálne slúchadlo
počas kontralaterálneho tympanometrického
vyšetrenia?
Vytlačila sestra v tlačiarni výsledok
tympanometrického vyšetrenia?
Zaznamenala sestra tympanometrické vyšetrenie
do dokumentácie?

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

Kód

VÝSLEDOK

V1-2

Metóda hodnotenia
Otázka pre P/K

2z2

Áno

Nie

2b

0b

Mal P/K vytlačený výsledok tympanometrického
vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Bol vykonaný záznam o výkone
do dokumentácie ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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:

Podpis:

01.11.2014

V3

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

Platné od:

1
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Kontrolné kritériá
Bol P/K poučený o priebehu tympanometrického
vyšetrenia
a spolupracoval pri vyšetrení?

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

Inštilácia liekov do vonkajšieho
zvukovodu

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/12

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

dosiahnuť požadovaný účinok liekov

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou ušnej inštilácie liekov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Strana
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

liek vo fľaštičke s kvapkadlom podľa indikácie, 3 ks buničitá vata, 6 ks vatový
aplikátor, 2 ks tampóny, ušná pinzeta, 2ml peroxid vodíka 3%, lieková karta
s ordináciou lekára

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví lieky podľa ordinácie lekára, skontroluje čas podania, množstvo, dávkovanie a lokalizáciu
miesta podania lieku.

P2

Sestra identifikuje P/K a informuje primeraným a zrozumiteľným spôsobom o druhu podávaného lieku,
dôvode a spôsobe podania lieku a očakávaných účinkoch lieku.

P3

Sestra pomôže P/K zaujať polohu v ľahu na bok, postihnutým vonkajším zvukovodom otočeným nahor.

P4

Sestra zisťuje verbálne a neverbálne prejavy symptómov P/K pri výkone.

P5

Sestra :
 posúdi stav ušnice a vonkajšieho zvukovodu,
 pred inštiláciou lieku očistí ušnicu a vonkajší zvukovod aplikátorom
s vatovým tampónom namočeným v roztoku na vytretie ušnice a zvukovodu

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

Inštilácia liekov do vonkajšieho
zvukovodu
OSE SZ/ORL JZS/12
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Revízia č.:
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Platné od:
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Sestra aplikuje liek:
-

zohreje nádobu s liekom na teplotu tela podržaním v ruke,
nasaje liek do kvapkadla,
inštiluje presné množstvo po stene zvukovodu,
zatlačí jemne niekoľko raz na trágus, čím pomôže, aby liečivý roztok stiekol dole kanálom
zvukovodu.

P7

Sestra požiada P/K, aby zostal v rovnakej polohe ležiac na boku asi 5 min, zavedie malý vatový tampón do
ústia vonkajšieho zvukovodu na 15-20 min

P8

Sestra po inštilácii posúdi :

P9

- vzhľad zvukovodu,
- množstva výtoku,
- bolesť, nežiaduce účinky.
Sestra zdokumentuje dôležité údaje:
-

názov lieku a dávku,
čas podania, účinok lieku

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

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

V2

P/K má aplikovaný liek do vonkajšieho zvukovodu s dodržaním pracovného postupu.

V3

P/K má zhodnotený zdravotný stav z hľadiska nežiaducich účinkov.

V4

Podanie lieku je zaznamenané 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.

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 Inštilácia liekov do vonkajšieho
zvukovodu

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

Kontrolné kritériá
Overila si sestra správnosť lieku podľa ordinácie
a lokalizáciu podania lieku ?

P2

Informovala a P/K o druhu, dôvode a spôsobe
podania lieku, o očakávaných účinkoch lieku?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P5

Zabezpečila sestra vhodnú polohu P/K
na aplikáciu lieku a sledovala prejavy symptómov
u P/K ?
Posúdila sestra stav ušnice a zvukovodu, očistila
pred inštiláciou ušnicu zvukovodu ?

P6-7

Aplikovala sestra liek predpísaným spôsobom?

2b

0b

P8

Posúdila sestra reakciu P/K a nežiaducich účinkov
po výkone?

1b

0b

P9

Zaznamenala sestra výkon do ošetrovateľskej
dokumentácie?

1b

0b

P3-4
PROCES







Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2

Bol P/K aplikovaný liek podľa pracovného
postupu ?

V3

Mal P/K zhodnotený zdravotný stav z hľadiska
nežiaducich účinkov ?

V4

Bol podaný liek zaznamenaný
do dokumentácie P/K ?

Podpis:

01.11.2014
2z2

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

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)

Dátum:

Platné od:

Metóda hodnotenia

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1
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Kontrolné kritériá
Mal P/K dostatočné informácie o podávanom
druhu lieku ?
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procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Strana

za účelom obísť prekážku v horných dýchacích cestách (edém
hrtana, nádor hrtana, otvorená zlomenina sánky a pod.)



zabezpečiť dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu

Skupina starostlivosti:

P/K dlhodobo napojení na umelú ventiláciu pľúc

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

sterilný stolík musí obsahovať: sterilná rúška na prekrytie punkčného miesta-1 ks,
sterilné rukavice - 2 páry, sterilné tampóny- 5 ks, sterilné štvorce 5 ks, sterilné
nástroje - 2 jemné peány, peán na dezinfekciu operačného poľa 1 ks, pinzeta-1ks,
tracheostomický set: skalpel 1 ks , tracheostomická kanyla so zavádzačom fialovej
farby (zodpovedajúcej veľkosti podľa priemeru kanyly) 1 ks, punkčná ihla
s mandrénom-1ks, dilatátory vzostupnej veľkosti, dilatačný špeciálny peán -1 ks,
vodič v priesvitnom kryte 1 ks,10ml a 20 ml striekačka, ihly venózne rôznej hrúbky,
ihelec a šicie ihly, nožnice, sterilné odsávacie katétre,
nachystať na 1. fázu (ktorá pozostáva zo zabezpečenia dýchacích ciest po vytiahnutím
endotracheálnej kanyly pred hlasivky s nafúknutým balónikom): funkčný laryngoskop,
striekačka na sfúknutie a nafúknutie balónika 1 ks 20 ml, odsávačka , odsávací katéter
na odsávanie pri reintubácii, endotracheálna kanyla, leukoplast, skúmavka na
odobratie materiálu na K+C ( kultiváciu mikroorganizmov)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.

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 punkčnej
dilatačnej tracheostómii

Platné od:

01.11.2014
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ďalej musí byť nachystané: dostatočné osvetlenie operačného poľa – lampa,
Mesocain gel, emitná miska 1 ks, Mesocain inj. 1% 2 amp., dezinfekčný roztok, lieky
na sedáciu a analgéziu, ev. relaxáciu podľa zvolenia lekára, sterilná časť dýchacieho
okruhu na napojenie tracheostomickej kanyly ku ventilátoru – „husí krk“ .
Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 príprava P/K na výkon :
Sestra uloží P/K do polohy na chrbát, hornú časť hrudníka vo výške lopatiek podloží podložkou (prehnutou
plachtou) tak, aby bola vo zvýšenej polohe, aby hlava bola v záklone dozadu, a aby stena krku bola napnutá.
Sestra odmeria a zaznamená základné vitálne funkcie do stabilizácie stavu každých 15 minút.
P2 Sestra ponechá P/K na endotracheálnej kanyle a umelej pľúcnej ventilácií.

P3 Sestra vysvetli P/K, ak je pri vedomí, závažnosť výkonu a výhody po uskutočnenom zákroku.
P4 Sestra zabezpečí, aby P/K neprijímal potravu 8 hod pred výkonom (per os, enterálne- žalúdočnou sondou).
P5 fáza výkonná :
Sestra uloží P/K do určenej polohy, (na chrbát, hornú časť hrudníka vo výške lopatiek podložiť podložkou
(prehnutou plachtou), tak aby bola vo zvýšenej polohe, aby hlava bola v záklone dozadu, a aby stena krku
bola napnutá).
P6 Sestra odsaje dýchacie cesty z trachey pripravenou odsávačkou a sterilnými odsávacími katétrami.
P7 Sestra zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest ponechaním P/K na endotracheálnej kanyle.
P8 Sestra podá analgosedáciu podľa ordinácie lekára.

P9 Sestra predýcha P/K 100% kyslíkom.

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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dilatačnej tracheostómii

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/ORL JZS/13

Strana

3z4

P10 samotné prevedenie výkonu a spolupráca sestry:
Lekár povytiahne endotracheálnu kanylu so sfúknutým balónikom pred hlasivky, pri priamej laryngoskopii.

Sestra insufluje balónik v tejto pozícii, aby kanyla zotrvala v priedušnici, týmto povytiahnutím sa uvoľní
priestor na výkon a pritom sa zabezpečí dostatočná ventilácia.
Sestra udržiava hlavu v strednej pozícii počas výkonu.
Sestra podá dezinfekčný roztok lekárovi, ktorý

dezinfikuje operačné pole na krku (Betadine roztok),

infiltruje kožu lokálnym anestetikom (Mesocain 1%), identifikuje punkčné miesto , ktoré je medzi 1.-2.
alebo 2.-3. prstencovou chrupavkou, urobí vertikálny rez dostatočnej veľkosti, aby prešla kanyla, (1,5-2 cm),
zavedie punkčnú ihlu v strednej línii, smerom kaudálnym až kým neuniká vzduch.
Sestra podá Mesocain 1% lekárovi, ktorý na uľahčenie identifikácie správneho zavedenia ihly vstriekne 2kvapky Mesocain 1% ( ak prebubláva), zavedie vodič minimálne 10 cm leží v trachee, po vodiči dilatuje
miesto zavedenia, stenu trachey dilatátormi a neskôr špeciálnym peánom, až pokiaľ nie je dilatovaný
dostatočný otvor na zavedenie kanyly, zavedie

kanylu po vodiči, lebo obsahuje špeciálny mandrén

s otvorom.
P11 Sestra nafúkne balónik tesniacej manžety, po zavedení tracheostomickej kanyly lekárom.

P12 Sestra monitoruje tlak tesniacej manžety, aby sa nestláčala a neanemizovala sliznica priedušnice.
P13 Sestra fixuje kanylu uviazanou tkaničkou okolo krku tak, aby nestláčala krk a krčné cievy, ale aby nedovolila
vykašľanie kanyly.
P14 Lekár extubuje P/K a sestra následne ošetrí dutinu ústnu (Boraxglycerín 20%).
P15 Sestra ošetri miesto operačnej rany sterilným štvorcom postriekaným dezinfekčným roztokom.
P16 Sestra zaznamená dátum a čas uskutočneného výkonu, veľkosť kanyly, množstvo vylučovaného spúta,
prítomnosť krvácania, celkový stav P/K, dýchacie problémy 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
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P17 Sestra hlási lekárovi každú zistenú zmenu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má odmerané , zaznamenané fyziologické funkcie a pozná závažnosť výkonu.

V2

P/K je uložený do polohy, v ktorej sa výkon vykonáva.

V3

P/K má odsaté hlieny z dutiny ústnej a trachey.

V4

P/K je pre zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest P/K ponechaný na endotracheálnej kanyle.

V5

P/K má podané lieky a je predýchaný 100% podľa ordinácie lekára.

V6

P/K

má po zavedení tracheostomickej kanyly nafúknutý balónik tesniacej manžety a pravidelne

monitorovaný tlak v tesniacej manžete
V7

P/K je extubovaný , dutina ústna je ošetrená podľa ordinácie lekára.

V8

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje a sesterské intervencie.

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 punkčnej
dilatačnej tracheostómii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:







ŠTRUKTÚRA

Kód

Kontrolné kritériá

Š1-3

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Kód
P1

PROCES

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

Kontrolné kritériá
Uložila sestra P/K do správnej polohy, odmerala a
zaznamenala vitálne funkcie pred výkonom?

P2

Ponechala sestra P/K na endotracheálnej kanyle
a umelej pľúcnej ventilácií?

P3

Vysvetlila sestra P/K / ak je pri vedomí/ postup a
závažnosť výkonu?

P4

Upozornila sestra P/K, aby neprijímal 8 hod.
stravu pred výkonom ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

2b

0b

1b

0b

Urobila sestra u P/K odsatie dýchacich ciest
P5-7

a zabezpečila priechodnosť dýchacích ciest?
Podala sestra P/K naordinované lieky

P8-9

a predýchala P/K 100% O2 podľa ordinácie
lekára?
Postupovala sestra pri výkone podľa kritéria

P10

P10?

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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Nafúkla sestra balónik tesniacej manžety
a monitorovala tlak tesniacej manžety?
P11-13
Dostatočne sestra fixovala kanylu ?

P14-15

Postupovala sestra podľa kritérií P14-15 ?

2b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
Počas výkonu

Zaznamenala sestra potrebné údaje o výkone do
P16-17

dokumentácie a hlásila každú zistenú zmenu
lekárovi?

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Mal P/K odmerané a zaznamenané fyziologické
funkcie pred výkonom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V2

Bol P/K uložený do polohy, v ktorej sa výkon
vykonával ?

V3

Mal P/K odsaté hlieny z dutiny ústnej a trachey?

1b

0b

V4

Bol P/K pre zabezpečenie priechodnosti
dýchacích ciest ponechaný na endotracheálnej
kanyle?

1b

0b

V5

Mal P/K podané lieky a je predýchaný 100%
podľa ordinácie lekára ?

1b

0b

V6

Mal P/K po zavedení tracheostomickej kanyly
nafúknutý balónik tesniacej manžety a pravidelne
monitorovaný tlak tesniacej manžety?

1b

0b

V7

Bol P/K po výkone extubovaný ?

1b

0b

V8

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky potrebné
údaje a sesterské intervencie?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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
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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)
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