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Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

OSE SZ/GYN/01

Príjem pacientky

Dátum
platnosti
1.11.2014

2.

OSE SZ/GYN/02

Preloženie pacientky

1.11.2014

3.

OSE SZ/GYN/03

Prepustenie pacientky

1.11.2014

4.

OSE SZ/GYN/04

Spolupráca pri lekárskej vizite

1.11.2014

5.

OSE SZ/GYN/05

Odber materiálu z pošvy na vyšetrenie

1.11.2014

6.

OSE SZ/GYN/06

Aplikácia liekov do pošvy

1.11.2014

7.

OSE SZ/GYN/07

Holenie

1.11.2014

8.

OSE SZ/GYN/08

Predoperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

9.

OSE SZ/GYN/09

Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

10.

OSE SZ/GYN/10

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pred gynekologickou
abdominálnou operáciou

1.11.2014

11.

OSE SZ/GYN/11

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku po gynekologickej
abdominálnej operácii

1.11.2014

12.

OSE SZ/GYN/12

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pred gynekologickou
vaginálnou operáciou

1.11.2014

13.

OSE SZ/GYN/13

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku po gynekologickej
vaginálnej operácii

1.11.2014

14.

OSE SZ/GYN/14

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku po operácii prsníka

1.11.2014

15.

OSE SZ/GYN/15

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pri hysterosalpingografii
/HSG/

1.11.2014

16.

OSE SZ/GYN/16

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pri zápale Bartholiniho
žľazy

1.11.2014

17.

OSE SZ/GYN/17

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku pri zápalových ochoreniach
vonkajších rodidiel

1.11.2014

18.

OSE SZ/GYN/18

Oplachovanie vonkajších rodidiel

1.11.2014

19.

OSE SZ/GYN/19

Príjem rodičky na pôrodnú sálu

1.11.2014

20.

OSE SZ/GYN/20

Kardiotokografické monitorovanie

1.11.2014

21.

OSE SZ/GYN/21

Diagnostikovanie odtoku plodovej vody

1.11.2014

22.

OSE SZ/GYN/22

Meranie panvových rozmerov

1.11.2014

23.

OSE SZ/GYN/23

Monitorovanie kontrakčnej činnosti

1.11.2014
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24.

OSE SZ/GYN/24

Monitorovanie oziev plodu stetoskopom

1.11.2014

25.

OSE SZ/GYN/25

Vaginálne vyšetrenie

1.11.2014

26.

OSE SZ/GYN/26

Vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie

1.11.2014

27.

OSE SZ/GYN/27

Výplach pošvy

1.11.2014

28.

OSE SZ/GYN/28

Starostlivosť o rodičku v I. dobe pôrodnej

1.11.2014

29.

OSE SZ/GYN/29

Starostlivosť o rodičku v II. dobe pôrodnej

1.11.2014

30.

OSE SZ/GYN/30

Starostlivosť o rodičku v III. dobe pôrodnej

1.11.2014

31.

OSE SZ/GYN/31

Starostlivosť o šestonedieľku v popôrodnom období

1.11.2014

32.

OSE SZ/GYN/32

Ošetrovanie pôrodného poranenia

1.11.2014

33.

OSE SZ/GYN/33

Monitorovanie involúcie maternice a lochií

1.11.2014

34.

OSE SZ/GYN/34

Spolupráca pôrodnej asistentky pri odbere pupočníkovej krvi

1.11.2014

35.

OSE SZ/GYN/35

Meranie bazálnej teploty

1.11.2014

36.

OSE SZ/GYN/36

Technika dojčenia

1.11.2014

37.

OSE SZ/GYN/37

Ošetrovanie prsníkov dojčiacej matky

1.11.2014

38.

OSE SZ/GYN/38

Starostlivosť o pacientku s deficitom sebaopatery

1.11.2014

39.

OSE SZ/GYN/39

Technika vyšetrovania prsníka palpačnou metódou

1.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

zabezpečiť plynulý proces prijatia pacientky do zdravotníckeho
zariadenia:


z hľadiska administratívneho;



z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu

Skupina starostlivosti:

Pacientky s gynekologickými ťažkosťami, tehotné ženy s ohrozenou a
patologickou tehotnosťou, šestonedieľky s komplikáciami
v popôrodnom období.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Š2 Prostredie:
Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

- bakalár v ošetrovateľstve
- diplomovaná pôrodná asistentka, diplomovaná sestra
- sestra špecialistka v odbore pôrodná asistencia
- pôrodná asistentka, sestra (ďalej len PA/sestra)
- príjmová časť gynekologického pracoviska vybavená vyšetrovacím stolom,
lehátkom a osvetlením
- gynekologický vyšetrovací stôl,
- vyšetrovacie lôžko,
- lampa,
- tlakomer,
- fonendoskop,
- teplomer,
- hodinky so sekundovou ručičkou,
- osobná váha s výškomerom,
- močový pohár,
- činidlá na chemické vyšetrenie moču,
- Heptaphan,
- sterilné rukavice 2 ks,
- jednorazové rukavice 2 ks,
- antiseptický roztok,
- papier na stôl,
- vložka 1 ks,
- pomôcky na odber biologického materiálu na vyšetrenie,
- čistá posteľná bielizeň
Prístroje: PC s príslušenstvom, CTG prístroj, USG prístroj
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.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra sa predstaví P/K po príchode na oddelenie a vysvetlí jej priebeh prijatia.

P2

PA/sestra si overí, či P/K porozumela podaným informáciám.
PA/sestra dbá na:

P3

P4



redukciu stresu P/K



komunikáciu s príbuznými a blízkymi osobami P/K.

PA/sestra zabezpečí P/K vykonanie sanitárneho filtra.

P5

PA/sestra zabezpečí spísanie a uloženie osobných vecí a cenností P/K podľa zvyklostí oddelenia.

P6

PA/sestra informuje P/K o priestoroch, ktoré môže počas hospitalizácie využívať, uvedie P/K
na izbu a predstaví ju ostatným pacientkam.

P7

PA/sestra uloží P/K na posteľ.

P8

PA/sestra oboznámi P/K so systémom signalizácie, s domácim poriadkom, právami pacienta,
možnosťou kontaktu s rodinnými príslušníkmi.

P9

PA/sestra informuje P/K o:

pohybovom režime

diéte

spôsobe stravovania

podávaní liekov

príprave na vyšetrenia

odbere biologického materiálu

čase vizít.

P10

PA/sestra zaznamená príjem P/K do denného záznamu o stave pacientok a do predpisu stravy.

P11

PA/sestra zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie údaje o prijatí, alergii, ktoré potvrdí
podpisom P/K.

P12

PA/sestra odoberie sesterskú anamnézu, vykoná fyzikálne vyšetrenie, zmeria fyziologické funkcie
a stanoví sesterské diagnózy, ciele a plán ošetrovateľskej starostlivosti a vykoná potrebné
ošetrovateľské výkony.

P13

PA/sestra odoberie biologický materiál a zabezpečí ďalšie vyšetrenia 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.
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P14

PA/sestra pri neplánovanom urgentnom prijímaní P/K postupuje tak, že zabezpečí základnú
ošetrovateľskú starostlivosť na udržanie vitálnych funkcií a potom pristúpi k systematickému
dokumentovaniu činností spojených s príjmom.

P15

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

P16

PA/sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je uložená do čistej a suchej postele.

V2

P/K má informácie súvisiace s príjmom a priebehom hospitalizácie.

V3

P/K je oboznámená so systémom signalizácie, s domácim poriadkom, právami pacienta,
možnosťou kontaktu s rodinnými príslušníkmi.

V4

P/K má vypísanú potrebnú dokumentáciu.

V5

P/K má zostavený plán ošetrovateľskej starostlivosti.

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

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

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

PROCES







Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

P1

Kontrolné kritériá
Predstavila sa PA/sestra P/K pri prijatí
na oddelenie?

P2-3

Overila si PA/sestra, či P/K porozumela podaným
informáciám?

P4

Zabezpečila PA/setra u P/K vykonanie
sanitárneho filtra?
Spísala PA/sestra osobné veci a cennosti P/K
a poučila ju o ich uložení?

Oboznámila PA/sestra P/K s oddelením?
P6

P8

01.11.2014
1z2

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

Š4

P7

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem pacientky

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

P5

1
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Š3

Kód

Revízia č.:

Uložila PA/sestra P/K na čistú posteľ?

Oboznámila PA/sestra P/K podľa kritérií
uvedených v P8?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Otázka pre
PA/sestru

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu
Otázka pre P/K
Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Otázka pre P/K

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

P9

Informovala PA/sestra P/K podľa kritérií
uvedených v P9?

P10

Zapísala PA/sestra P/K do denného záznamu
o stave pacientok a do predpisu stravy?

PROCES

P11
P12
P13-14

P15

P16

Kód
V1
V2
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/01

V3
V4
V5

Zaznamenala PA/sestra do dokumentácie údaje
podľa kritérií uvedených v P11?
Vypracovala PA/sestra plán ošetrovateľskej
starostlivosti?
Odobrala PA/sestra P/K biologický materiál
a zabezpečila vyšetrenia podľa ordinácie lekára?
Odobrala PA/sestra doplňujúcu anamnézu
od príbuzných P/K v prípade potreby?
Zabezpečila PA/sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kontrolné kritériá
Je pacientka uložená do čistej a suchej postele?
Má P/K informácie súvisiace s príjmom
a priebehom hospitalizácie?
Je P/K oboznámená so signalizáciou, domácim
poriadkom, právami pacienta a možnosťou
kontaktu s rodinnými príslušníkmi?
Má P/K vypísanú dokumentáciu?
Má P/K zostavený
starostlivosti?

plán

ošetrovateľskej

Revízia č.:
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Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
PA/sestru

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Áno
1b

Nie
0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrola pomôcok

Metóda hodnotenia

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

zabezpečiť preloženie pacientky na iné oddelenie bez sprievodných
negatívnych reakcií, ktoré vyplývajú zo zmeny prostredia

Skupina starostlivosti:

pacientky na gynekologicko - pôrodníckom oddelení

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka//PA/sestra

Š2

Prostredie:

lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

Prekladacia prepúšťacia správa
Prekladacia ošetrovateľská správa
Osobné veci pacientky

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4

Pôrodná asistentka informuje v spolupráci s lekárom P/K a jej príbuzných o plánovanom preložení na
iné oddelenie v rámci zdravotníckeho zariadenia.
Pôrodná asistentka pripraví P/K osobné veci a cennosti.
Pôrodná asistentka vyplní ošetrovateľskú prekladovú správu a pripraví inú potrebnú
dokumentáciu.
Pôrodná asistentka podľa zdravotného stavu P/K zaistí sprievodcu.

P5

Pôrodná asistentka realizuje odovzdanie P/K v mieste preloženia:
- oboznámi sestru preberajúcu P/K s jeho celkovým a súčasným stavom
- odovzdá kompletnú dokumentáciu P/K,
- odovzdá osobné veci P/K a cennosti na základe písomného potvrdenia.

P6

Pôrodná asistentka odhlási P/K zo stavu pacientov, odhlási ju zo stravovania a pripraví
dokumentáciu na archivovanie.

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

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

P/K je informovaná o dôvode preloženia na iné oddelenie.

V2

Príbuzní P/K sú vopred informovaní o jej preložení.

V3

P/K má zabezpečený transport a sprievodcu podľa svojho zdravotného stavu.

V4

P/K má pripravenú kompletnú dokumentáciu potrebnú na preloženie na iné oddelenie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 Preloženie pacientky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra v spolupráci s lekárom P/K
a jej príbuzných o preložení?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kód
P1

PROCES

Otázka pre P/K
P2

Pripravila PA/sestra osobné veci a cennosti P/K?

P3

Pripravila PA/sestra kompletnú dokumentáciu
potrebnú na preloženie P/K?

P4-5

Postupovala PA/sestra podľa kritérií P4-5?

P6

Odhlásila pôrodná asistentka P/K zo stavu
pacientov, stravovania a pripravila dokumentáciu
na archivovanie?

Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie
PA/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/GYN/02

Kontrolné kritériá
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

V1

Pozná P/K dôvod preloženia?

V2

Sú vopred informovaní príbuzní
preložení?

V3

Má P/K zabezpečený transport a sprievodcu
podľa svojho zdravotného stavu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V4

Je P/K preložená na iné oddelenie s kompletnou
dokumentáciou?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P/K

o jej

Otázka pre PA

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej)

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

Prepustenie pacientky
OSE SZ/GYN/03
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Charakteristika štandardu:
Cieľ:

procesuálny štandard
 pred prepustením poučiť pacientku o ďalšom postupe
pri ošetrovaní a dodržiavaní režimu
 zabezpečiť prepustenie pacientky z administratívneho hľadiska

Skupina starostlivosti:

pacientka na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Pôrodná asistentka/sestra (ďalej len PA/sestra)

Š2

Prostredie:

Lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

Podľa zdravotného stavu pacientky
Prepúšťacia správa lekárska/ošetrovateľská
Odovzdanie osobných vecí
Dávka liekov na 3 dni

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra informuje P/K a v prípade potreby jeho príbuzných o plánovanom prepustení.

P2

PA/sestra poučí P/K o dodržiavaní predpísanej diéty, užívaní liekov a o potrebnej starostlivosti.

P3

PA/sestra zistí schopnosti P/K a rodiny dodržiavať predpísaný režim po prepustení z oddelenia.

P4

PA/sestra skontroluje ordinované lieky a poskytne P/K dávku na tri dni.

P5

PA/sestra zabezpečí vydanie osobných vecí a cenností /oproti podpisu/ P/K.

P6

PA/sestra odovzdá P/K kompletnú dokumentáciu a oboznámi ju s termínom kontroly.
Upozorní pacientku, aby sa hlásila u svojho gynekológa do 3 dní

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Prepustenie pacientky
OSE /SZ/GYN/03
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P7

PA/sestra ponúkne poradenstvo v ošetrovateľskej starostlivosti a v prípade potreby kontakt
na domácu ošetrovateľskú starostlivosť.

P8

PA/sestra si overí, či P/K rozumela pokynom.

P9

PA/sestra do dokumentácie zaznamená stav kože, najmä u ležiacich P/K, ktoré sú prepustené
do domácej sociálnej starostlivosti.

P10

PA/sestra zabezpečí podľa zdravotného stavu P/K odvoz sanitným vozidlom a sprievodcu.

P11

PA/sestra sa vhodným spôsobom rozlúči s P/K.

P12

PA/sestra uzavrie ošetrovateľskú dokumentáciu, odpíše P/K zo stavu pacientov a odhlási
zo stravovania.

P13

PA/sestra podľa zvyklostí na oddelení pripraví dokumentáciu na archivovanie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K a jej príbuzní sú informovaní o plánovanom prepustení.

V2

P/K je oboznámená so životosprávou, ktorú má dodržiavať po prepustení.

V3

Dokumentácia P/K v súvislosti s prepustením je včas pripravená.

V4

P/K vyjadruje spokojnosť s poskytnutou ošetrovateľskou starostlivosťou.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prepustenie pacientky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:







ŠTRUKTÚRA

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Š1-2

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra P/K a jej príbuzných
o prepustení?
Poučila PA/sestra P/K:

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

5b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Kód

P1 -2

•
•

P3-7
PROCES

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

o dodržiavaní diéty?
o užívaní liekov?

Ovláda PA/sestra správny postup pri prepustení
P/K?

P8

Overila si PA/sestra, či P/K rozumela jej
pokynom?

P9

Zaznamenala PA/sestra do dokumentácie stav
kože P/K?

P10

P11-13

Zabezpečila PA/sestra P/K
vozidlom v prípade potreby?

odvoz

sanitným

Zaznamenala PA/sestra správne všetky potrebné
údaje do dokumentácie?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kontrola
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
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Bola P/K oboznámená so životosprávou, ktorú má
dodržiavať po prepustení?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Je dokumentácia
pripravená?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V4

Bola
P/K
spokojná
s poskytovanou
ošetrovateľskou starostlivosťou?

Otázka pre P/K

1b

0b

P/K

komplexne

a včas

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

Kontrolné kritériá
Bola P/K a jej príbuzní informovaní o plánovanom
prepustení?

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/03

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard
Spolupráca pri lekárskej vizite

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/GYN/04
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procesuálny štandard výkonu
 navštíviť hospitalizovanú pacientku primárom oddelenia, lekármi
a ostatnými členmi zdravotníckeho tímu za účelom získania
informácií o zdravotnom stave pacientky
 informovať pacientku o ďalších diagnostických vyšetreniach
a terapeutických výkonoch

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pacientky hospitalizované na gynekologicko-pôrodníckom pracovisku

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Pracovníci:

PA/sestra bakalár/magister v ošetrovateľstve/pôrodnej asistencii, PA špecialistka
v intenzívnej starostlivosti, PA/sestra

Š2

Prostredie:

izby pacientok

Š3

Pomôcky :

podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

zdravotnícka dokumentácia

Š1

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra pripraví dokumentáciu a potrebné pomôcky na lekársku vizitu.

P2

PA/sestra informuje pacientku o čase, účele vizity a o tom, ako sa má na ňu pripraviť.

P3

PA/sestra predloží lekárovi dokumentáciu pacientky, informuje o stave pacientky.

P4

PA/sestra uloží pacientku do správnej polohy a spolupracuje s lekárom pri vyšetrení.

P5

Manažérka dennej zmeny určí po vizite naliehavosť jednotlivých úloh, ošetrovateľský plán a cieľ.

P6

PA/sestra plní úlohy a urobí záznam do dokumentácie.

P7

PA/sestra uloží dokumentáciu a pomôcky podľa zvyklostí pracoviska.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacientka je oboznámená s vizitou a ďalšími ordináciami lekára.

V2

V zdravotnej dokumentácii sú zaznamenané vykonané ordinácie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 ošetrovateľského štandardu Spolupráca pri lekárskej
vizite

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Kód
P1

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra pacientku o čase a účele
lekárskej vizity?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

PROCES

P2

Vie sa pacientka na vizitu pripraviť?

P3

Pozná PA/sestra stav pacientky?

P4

Zvolila PA/sestra správnu polohu pacientky pri
vyšetrení?

P5

Uskutočnila PA/sestra jednotlivé úlohy z vizity
podľa závažnosti?

P6

P7

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zdokumentovala PA/sestra potrebné údaje?

Kontrola
dokumentácie

Uložila PA/sestra dokumentáciu?

Kontrola
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

VÝSLEDOK

Kód
V1

V2

A OSE SZ/GYN/04

Kontrolné kritériá
Bola p/k oboznámená s vizitou a ďalšími
ordináciami?
Mala p/k zaznamenané vykonané ordinácie
správne?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:


ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber materiálu
z pošvy na vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/05
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procesuálny štandard výkonu
 získať vzorku materiálu z pošvy na vyšetrenie
dodržať správnu manipuláciu s odobratou vzorkou
 včas odhaliť patologické zmeny

Skupina starostlivosti:

ženy s indikáciou na odber materiálu na:
 mikroskopické vyšetrenie – mikróbny pošvový obraz /MOP/
 mikrobiologické vyšetrenie
 cytologické vyšetrenie

Dátum kontroly:

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:

Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

pôrodná asistentka/sestra v spolupráci s lekárom /ďalej len PA/ sestra/
gynekologicko-pôrodnícke pracovisko
gynekologický vyšetrovací stôl,
papier na stôl,
osvetľovacie teleso,
sterilné pošvové zrkadlá,
sterilné rukavice – 2 ks,
jednorazové rukavice – 2 ks,
emitná miska,
sprievodné lístky,
ďalšie pomôcky podľa zvyklostí pracoviska
Pomôcky na odber materiálu na MOP:
mikroskop,
čisté a označené podložné sklíčka,
sterilná štetôčka,
pomôcky na fixáciu materiálu podľa zvyklostí pracoviska
Pomôcky na mikrobiologický odber:
detoxikované tampóny,
špeciálne odberové systémy so živnou pôdou
Pomôcky na cytologický odber:
kolposkop,
špeciálne odberové štetôčky,
čisté a označené podložné sklíčka
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.
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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

Odber materiálu
z pošvy na vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

PA/sestra informuje ženu o význame a spôsobe realizácie výkonu
PA/sestra pripraví potrebné pomôcky podľa druhu odberu

P3

PA/sestra zabezpečí intimitu prostredia a pomôže žene zaujať gynekologickú polohu

P4

PA/sestra spolupracuje pri odbere materiálu z pošvy s lekárom podľa druhu odberu:
Materiál na MOP sa nanesie jemným krúživým pohybom na označené podložné sklíčko;
náter sa fixuje podľa zvyklostí pracoviska a sleduje pod mikroskopom.
Materiál na mikrobiologické vyšetrenie sa za prísne aseptických podmienok vloží do označeného
odberového systému a uzavrie.
Materiál na cytologické vyšetrenie sa nanesie na označené podložné sklíčko a fixuje sa;
čisté podložné sklíčko sa uchopí za hrany medzi dva prsty, aby sa neznečistilo.

P5

PA/sestra udržiava so ženou verbálny i neverbálny kontakt počas celého výkonu.

P6
P7

PA/sestra po skončení výkonu pomôže žene vstať z vyšetrovacieho stola.
PA zabezpečí transport odobratého materiálu s príslušným sprievodným lístkom
do laboratória.

P8

PA/sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P9

PA/sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Žena je informovaná o význame a spôsobe odberu materiálu z pošvy na vyšetrenie.

V2

U ženy je odber realizovaný správnym spôsobom.

V3

Odobratý materiál je odoslaný na vyšetrenie.

V4

V dokumentácii ženy je zaznamenaný výkon a s ním súvisiace údaje.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber materiálu z pošvy
na vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Má PA/sestra vytvorené priestorové podmienky
na odber materiálu z pošvy na vyšetrenie?

Š3

Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
výkon odberu materiálu z pošvy na vyšetrenie?

Š4

Má PA/sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra ženu o význame a spôsobe
realizácie výkonu?

P2

Pripravila PA/sestra pomôcky podľa druhu
odberu?

P3
PROCES







P4

Zabezpečila PA/sestra žene intimitu prostredia
počas výkonu, pomohla jej zaujať správnu polohu
na vyšetrovacom stole?
Spolupracovala PA/sestra s lekárom pri realizácii
odberu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre ženu

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre ženu

Otázka pre lekára

P5

Komunikovala PA/sestra so ženou počas výkonu?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

P6

Pomohla PA/sestra žene vstať z vyšetrovacieho
stola po výkone?

Otázka pre ženu

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

P7

Zabezpečila PA/sestra transport materiálu do
laboratória?

P8

P9

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/05
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Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

Zabezpečila PA/sestra dekontamináciu pomôcok
a ich uloženie?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Zaznamenala PA/sestra výkon a s ním súvisiace
údaje do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre ženu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Je žena informovaná o význame a spôsobe
odberu materiálu z pošvy na vyšetrenie?
Je odber u ženy realizovaný správnym spôsobom?

V2

Otázka pre
PA/sestru

V3

Je odobratý materiál odoslaný na vyšetrenie?

V4

Je v dokumentácii ženy zaznamenaný výkon
a s ním súvisiace údaje?

Kontrola
dokumentácie

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia liekov do pošvy

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/06
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

• aplikovať lieky do pošvy predpísaným spôsobom.
• naučiť pacientku samostatne používať aplikátor

Skupina starostlivosti:

pacientky s ochorením pošvovej sliznice alebo krčka maternice

Dátum kontroly:

najmenej 2 - krát ročne, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra (ďalej len pôrodná asistentka)

Š2

Prostredie:

gynekologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

gynekologický vyšetrovací stôl,
sterilné rukavice 2 ks,
sterilné dolné pošvové zrkadlo,
sterilné tampónové kliešte,
emitná miska,
hygienické vložky 1 ks,
pinzeta,
antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel ohriaty na teplotu ľudského tela,
aplikátor,
ordinované lieky

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka informuje P/K o význame a možných spôsoboch aplikácie
ordinovaných liekov do pošvy.

P2

Pôrodná asistentka zabezpečí P/K intimitu prostredia počas výkonu.

P3

Pôrodná asistentka pomôže P/K zaujať gynekologickú polohu a opláchne rodidlá
antiseptickým roztokom.

P4

Pôrodná asistentka v sterilných rukaviciach zavedie dolné pošvové zrkadlo do pošvy.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

P5

P6

ošetrovateľský štandard
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Pôrodná asistentka pri aplikácii liekov do pošvy postupuje takto:
- pošvové tablety a globuly: tabletu pred zavedením do pošvy navlhčí vodou a aplikuje ju tampónovými
kliešťami alebo aplikátorom,
- masti aplikuje aplikátorom.
Pôrodná asistentka po zavedení vaginálnych liekov odporučí P/K, aby zotrvala v ľahu 30 min.

P7

Pôrodná asistentka po výkone odporučí P/K, aby nosila hygienickú vložku pre možné znečistenie
spodnej bielizne liekom.

P8

Pôrodná asistentka edukuje P/K o používaní aplikátora na aplikáciu liekov do pošvy pacientkou samou.

P9

Pôrodná asistentka zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P10

Pôrodná asistentka zaznamená realizáciu výkonu a iné súvisiace údaje do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaná o význame a možných spôsoboch aplikácie ordinovaných liekov do pošvy.

V2

P/K je motivovaná pôrodnou asistentkou k spolupráci počas výkonu.

V3

P/K je oboznámená s použitím aplikátora pri aplikácii liekov do pošvy.

V4

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 Aplikácia liekov do pošvy

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2
Š3
Š4

Kód
P1

PROCES

P2

P3-7







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?
Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?
Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrolné kritériá
Informovala pôrodná asistentka
P/K o význame a spôsoboch
aplikácie ordinovaných liekov do pošvy?
Zabezpečila pôrodná asistentka P/K
intimitu prostredia počas výkonu?
Postupovala pôrodná asistentka podľa
kritérií P3-7?

P9

Edukovala pôrodná asistentka P/K
o samostatnej aplikácii liekov do pošvy
pomocou aplikátora?
Zabezpečila pôrodná asistentka
dekontamináciu pomôcok a ich uloženie?

P10

Zaznamenala pôrodná asistentka výkon
do dokumentácie?

P8

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

Pozorovanie PA
počas výkonu

5b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/GYN/06

Kontrolné kritériá
Je pacientka informovaná o význame
a spôsoboch aplikácie liekov do pošvy?

V2

Je pacientka motivovaná pôrodnou
asistentkou k spolupráci?

V3

Je pacientka oboznámená s použitím
aplikátora pri aplikácii liekov?

V4

Je v dokumentácii pacientky
zaznamenaný výkon?
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Metóda hodnotenia

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

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

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
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01.11.2014
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti
odstrániť ochlpenie z vonkajších rodidiel/operačného poľa

Skupina starostlivosti:

pacientky s indikáciou holenia

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
PA/sestra)

Š2

Prostredie:

Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

1 holiaci strojček,
mydlo na holenie,
1 kefka na holenie,
štvorec buničitej vaty,
1 pár jednorazové rukavice,
podložná misa,
emitná miska,
nádoba na opláchnutie,
antiseptický roztok

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra informuje P/K o výkone, vysvetlí jej dôvod a postup holenia.

P2

PA/sestra zabezpečí intimitu prostredia počas realizácie výkonu.

P3

PA/sestra pomôže P/K zaujať gynekologickú polohu na posteli a podloží pod ležiacu pacientku
podložnú misu.

P4

PA/sestra si pripraví mydlo, kefku na holenie a holiaci strojček; natiahne si jednorazové rukavice.

P5

PA/sestra namydlí ochlpenú časť vonkajších rodidiel/operačného poľa; ľavou rukou napína nad
holeným miestom kožu, čím ju chráni pred poranením; pacientku holí smerom zhora dole.

P6

PA/sestra opláchne vonkajší genitál/operačné pole antiseptickým roztokom a osuší.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P7

PA/sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P8

PA/sestra zaznamená výkon do zdravotnej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvod a postup výkonu holenia vonkajších rodidiel.

V2

P/K má zabezpečenú intimitu počas výkonu.

V3

P/K spolupracuje pri holení vonkajších rodidiel.

V4

PA/sestra využíva ochranné pracovné prostriedky /rukavice/ počas výkonu.

V5

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:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príprava operačného poľa – holenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2
Š3







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

Kontrolné kritériá
Sú na oddelení vyčlenené priestory chrániace
intimitu P/K?
Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky?
Má PA/sestra k dispozícii dokumentáciu P/K?

Š4

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Vysvetlila PA/sestra P/K dôvod a postup holenia?
Zabezpečila PA/sestra P/K intimitu prostredia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

2b

0b

3b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

PROCES

P2-3
Pomohla PA/sestra zaujať P/K gynekologickú
polohu?
P4-6
Postupovala PA/sestra počas výkonu holenia
technicky správne?

P7

Zabezpečila PA/sestra dekontamináciu pomôcok
a ich uloženie?

P8

Zaznamenala PA/sestra realizáciu výkonu
do dokumentácie P/K?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

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

Kód
V1

A OSE SZ/GYN/07

Kontrolné kritériá
Pozná P/K dôvod a postup výkonu holenia?
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Metóda hodnotenia

2z2

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

VÝSLEDOK

Otázka pre P/K
V2

Má P/K zabezpečenú intimitu počas výkonu?

V3

Spolupracuje P/K s PA/sestrou počas výkonu?

V4

Použila PA/sestra počas realizácie výkonu
ochranné pracovné prostriedky?

V5

Zaznamenala PA/sestra výkon do dokumentácie
P/K?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kontrola
dokumentácie

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

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

Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť

Platné od:

01.11.2014
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti
 pripraviť pacientku psychicky a fyzicky na operáciu
 poučiť pacientku o prevencii pooperačných komplikácií

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

dospelé pacientky pred operáciou

Dátum kontroly:

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /PA/,sestra

Š2

Prostredie:

gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné priestorové a prístrojové vybavenie, pomôcky na ošetrovateľské
výkony podľa jednotlivých štandardov

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Dlhodobá a krátkodobá predoperačná starostlivosť – príprava
Informovanosť pacientky
P1
PA/sestra:




informuje P/K z ošetrovateľského hľadiska o potrebe a význame predoperačnej starostlivosti
zdôvodní potrebu jednotlivých ošetrovateľských zákrokov a predoperačných vyšetrení, ako aj
intraoperačného a pooperačného obdobia
overí si, či sa v dokumentácii nachádza informovaný súhlas na operáciu od P/K

Dýchanie
P2
PA/ sestra:





zistí podrobnú anamnézu obsahujúcu súčasné a minulé respiračné problémy alebo ochorenia
realizuje fyzikálne vyšetrenie P/K so zameraním na dýchací systém
realizuje nácvik hlbokého dýchania, kostálneho a abdominálneho dýchania, dýchania proti
odporu, kašľania
poučí P/K o nutnosti hlbokého dýchania v pooperačnom období /bez šetrenia na operovanej
strane/

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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Krvný obeh
P3
PA/sestra:




zistí podrobnú anamnézu so zameraním na súčasné a minulé kardiovaskulárne problémy
realizuje fyzikálne vyšetrenie srdca a cievny systém DK, monitoruje vitálne funkcie /TK, P/,
realizuje nácvik cievnej gymnastiky /DK/ s možnosťou jej využitia v pooperačnom období
vysvetlí P/K význam realizácie bandáže DK v deň operácie a v pooperačnom období

Telesná teplota
P4
PA/sestra:


monitoruje a zaznamenáva telesnú teplotu

P5 Tekutiny a elektrolyty
P5
PA/sestra:





posúdi bilanciu tekutín, hodnotí výsledky laboratórnych testov
ponúka P/K vhodné tekutiny /ak je potrebné aplikovať infúzie, vysvetlí dôvod/
odporučí P/K príjem tekutín 1 500 až 2000 ml do 24 hod. pred operáciou
vysvetlí P/K dôležitosť nepiť minimálne 8 hodín pred operáciou

Výživa
P6
PA/sestra:
 posúdi stav výživy /výživová anamnéza, klinické parametre stavu výživy, biochemické
parametre/
 poučí P/K o dostatočnom energetickom príjme
 vysvetlí P/K dôležitosť neprijímať potravu minimálne 8 hodín pred operáciou
Defekácia
P7
PA/sestra:
 zistí problémy P/K spojené s vyprázdňovaním moču a stolice
Spánok/odpočinok
P8
PA/sestra:
 zistí P/K anamnézu spánku, eliminuje faktory spôsobujúce nespavosť, umožní P/K dodržiavať
spánkový rituál
 podá P/K ordinované sedatíva, resp. hypnotiká v rámci premedikácie večer pred operáciou
Pohybová aktivita
P9
PA/sestra:
 posúdi schopnosť pohybu a jeho obmedzenia
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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poučí P/K o pohybovom režime a jeho význame po operácii /polohovanie, hlboké dýchanie,
rehabilitácia, včasná mobilizácia/

Hygiena/operačné pole
P10
PA/sestra:
 posúdi stav kože P/K, zistí minulé a súčasné kožné problémy P/K
 cielene vyhľadáva rizikové P/K, hodnotí riziko vzniku dekubitov u rizikových P/K
 upozorní P/K na dôkladnú hygienickú starostlivosť pred operáciou, skontroluje stav kože po
vykonaní hygienickej starostlivosti s dôrazom na rizikové miesta a operačnú oblasť
 vysvetlí P/K potrebu odstránenia šperkov, mejkapu, odlakovania nechtov, odstránenia
protetických pomôcok
Bolesť
P11
PA/sestra:
 sleduje a hodnotí prítomnosť bolesti u P/K /kvalitu, intenzitu, charakter, vyžarovanie/
 sleduje faktory podmieňujúce bolesť a eliminuje ich v rozsahu možností
Psychická podpora
P12
PA/sestra:
 poučí P/K o priebehu perioperačného obdobia /po operácii preložená na gynekologické
pooperačné oddelenie, permanentný močový katéter/
 rešpektuje P/K dôstojnosť, povzbudzuje ju, aby hovorila o svojich obavách, strachu z operácie,
budúcnosti
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
P13
PA/sestra:
 skontroluje a zabezpečí kompletnosť základných predoperačných vyšetrení, posúdi hodnoty
vyšetrení, informuje lekára o odchýlkach od normy

Bezprostredná predoperačná príprava
Vitálne funkcie – TK, P, D, TT
P14
PA/sestra:
 posúdi a zaznamená vitálne funkcie, monitoruje ich podľa potreby
 realizuje vysokú bandáž DK.
Tekutiny/výživa
P15
PA/sestra:
 poučí P/K o zákaze príjmu tekutín a potravy 8 hod. pred operáciou
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Defekácia/mikcia
P16
PA/sestra:
 zabezpečí vyprázdnenie hrubého čreva a konečníka očistnou klyzmou
 zabezpečí u P/K vyprázdnenie močového mechúra tesne pred podaním premedikácie
P17

Pohybová aktivita
PA/sestra:
 zabezpečí bezpečnosť P/K po podaní premedikácie
 zaistí bezpečný presun P/K na operačnú sálu s odovzdaním P/K spolu s dokumentáciou
operačnej/anestéziologickej sestre
Hygiena/operačné pole

P18
PA/sestra:
 skontroluje stav kože, rizikových miest a operačného poľa, nechtov po vykonaní hygienickej
očisty
 zabezpečí prípravu operačného poľa oholením
 odoberie a uschová P/K šperky a protetické pomôcky /ak ich má/
Psychická podpora
P19
PA/sestra:
 rešpektuje právo na intimitu P/K
 poučí P/K o technike vedomého dýchania na zníženie psychického napätia
 preverí účinok podanej premedikácie
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
P20

PA/sestra:
 zabezpečí odber laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára
 zabezpečí transfúziu na operačný zákrok
Medikamentózna príprava

P21
PA/sestra:
 aplikuje ordinovanú špeciálnu medikamentóznu prípravu, zaznamená jej podanie
 aplikuje vlastnú premedikáciu /i.m., p. os/ 30 – 45 min. pred operáciou na pokyn z operačnej
sály a zaznamená jej podanie
 poučí P/K o vedľajších účinkoch premedikácie /pocit eufórie/

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

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

V1

P/K je informovaná v plnom rozsahu o perioperačnej starostlivosti, dala informovaný súhlas na
operáciu

V2

P/K má osvojené jednotlivé formy dýchania /hlboké, kostálne, abdominálne, dýchanie proti odporu

V3

P/K má hodnoty vitálnych funkcií a telesnej teploty v rámci fyziologického rozmedzia

V4

P/K neprijíma tekutiny a potravu per os minimálne 8 hod. pred operáciou

V5

P/K má vyprázdnený močový mechúr, hrubé črevo a konečník

V6

P/K má vytvorené podmienky na kvalitný spánok

V7

P/K má naloženú bandáž na DK, pozná význam včasnej pooperačnej rehabilitácie a mobilizácie

V8

P/K má vykonanú hygienickú očistu tela, operačného poľa; má odstránené šperky, protetické
pomôcky, nenalakované nechty

V9

P/K
je
premedikovaná,
verbalizuje
redukciu
strachu
operačnej/anestéziologickej sestre s kompletnou dokumentáciou

a úzkosti;

je

odovzdaná

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Má PA/sestra k dispozícii štandard
ošetrovateľských činností?

Š3

Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky?
Má PA/sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód

PROCES

P1

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra P/K o potrebe,
význame predoperačnej starostlivosti
a zdôvodnila jej potrebu jednotlivých
ošetrovateľských zákrokov a vyšetrení
vrátane intraoperačného a pooperačného
obdobia?
Overila si PA/sestra, či sa nachádza
v dokumentácii P/K informovaný súhlas na
operáciu?
Zistila PA/sestra anamnézu obsahujúcu
súčasné a minulé respiračné problémy alebo
ochorenia?

P2

Realizovala PA/sestra fyzikálne vyšetrenie
so zameraním na dýchací systém?
Realizovala PA/sestra nácvik dýchania,
kašľania a poučila P/K o nutnosti hlbokého
dýchania v pooperačnom období?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
PA/sestru

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

Kontrola
Dokumentácie

Pozorovanie
PA/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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Realizovala PA/sestra nácvik cievnej gymnastiky
DK s možnosťou jej využitia v pooperačnom
období, vysvetlila P/K význam bandáže DK?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

P5

Posúdila PA/sestra bilanciu tekutín, hodnotila
výsledky laboratórnych testov ?
Odporučila PA/sestra P/K príjem tekutín 1 500 –
2 000 ml za posledných 24 hod. pred operáciou,
poučila P/K o dôležitosti nepiť
minimálne 8 hod. pred operáciou?

P8

Platné od:

Kontrola
Dokumentácie

Monitorovala a zaznamenávala PA/sestra telesnú
teplotu ?

P7

1

Zistila PA/sestra anamnézu P/K so zameraním na
súčasné a minulé kardiovaskulárne problémy?
Realizovala PA/sestra fyzikálne vyšetrenie srdca
a cievneho systému /DK/, monitorovala vitálne
funkcie /TK,P/?

P4

P6

Revízia č.:

Posúdila PA/sestra stav výživy P/K, poučila ju
o dôležitosti neprijímať potravu minimálne 8
hodín pred operáciou?
Zistila PA/sestra problémy P/K spojené
s vyprázdňovaním moču a stolice ?
Zistila PA/sestra P/K anamnézu spánku,
eliminovala faktory spôsobujúce nespavosť?
Podala PA/sestra P/K ordinovanú
premedikáciu večer pred operáciou?
Posúdila PA/sestra u P/K schopnosť pohybu
a jeho obmedzenia?

P11

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K
Kontrola
Dokumentácie

Kontrola
Dokumentácie

P9

P10

2z4

Poučila PA/sestra P/K o pohybovom režime, jeho
význame po operácii /polohovanie, RHB cviky,
hlboké dýchanie/ ?

Otázka pre P/K

Posúdila PA/sestra stav kože P/K, upozornila P/K
na dôkladnú hygienickú starostlivosť pred
operáciou, skontrolovala stav kože po vykonaní
hygienickej starostlivosti s dôrazom na rizikové
miesta a operačnú oblasť?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

1b

0b

Sledovala PA/sestra prítomnosť bolesti u P/K
/hodnotila kvalitu, intenzitu, charakter
vyžarovanie/, sledovala faktory podmieňujúce
bolesť u P/K a eliminovala ich?

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

P12

PROCES

P13

A OSE SZ/GYN/08

Poučila PA/sestra P/K o priebehu
perioperačného obdobia /močový katéter,
preklad na gynekologické pooperačné
oddelenie/, rešpektovala dôstojnosť P/K?
Skontrolovala a zabezpečila PA/sestra
kompletnosť základných predoperačných
vyšetrení a informovala lekára o odchýlkach od
normy?

P14

Posúdila a zaznamenala PA/sestra vitálne funkcie
a telesnú teplotu P/K?
Naložila PA/sestra P/K bandáž na DK?

P15

Poučila PA/sestra P/K o neprijímaní potravy
a tekutín minimálne 8 hod. pred operáciou?

P16

Zabezpečila PA/sestra vyprázdnenie močového
mechúra, hrubého čreva a konečníka?

P17

P18

Zabezpečila PA/sestra bezpečnosť P/K po podaní
premedikácie a zaistila bezpečný
presun na operačnú sálu s kompletnou
dokumentáciou k operačnej/anestéziologickej
sestre?
Skontrolovala PA/sestra stav kože, rizikových
miest a nechtov a zabezpečila prípravu
operačného poľa?
Uschovala PA/sestra P/K šperky, príp.
protetické pomôcky?

P19

P20

P21

Rešpektovala PA/sestra právo P/K na
intimitu, poučila P/K o technike vedomého
dýchania a preverila účinok podanej
premedikácie?
Zabezpečila PA/sestra odber laboratórnych
vyšetrení a zabezpečila transfúziu na
operačný zákrok?
Aplikovala PA/sestra medikamentóznu
prípravu a poučila P/K o vedľajších účinkoch
premedikácie?
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Otázka pre P/K

Kontrola

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Dokumentácie

Otázka pre P/K

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kontrola
Dokumentácie

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu
Otázka pre
PA/sestru
Kontrola PA/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/GYN/08

Kontrolné kritériá
Je P/K informovaná o perioperačnej
starostlivosti?
Dala P/K k operácii písomný súhlas?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre P/K

Nie

2b

0b

Má P/K osvojené jednotlivé formy dýchania?

Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

1b

0b

V3

Má P/K hodnoty vitálnych funkcií a telesnej
teploty v rámci fyziologického rozmedzia?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V4

Obmedzuje P/K príjem tekutín a potravy 8 hod.
pred operáciou?

1b

0b

V5

Má P/K vyprázdnený močový mechúr, hrubé
črevo a konečník?

1b

0b

V6

Má P/K vytvorené optimálne podmienky na
kvalitný spánok?

1b

0b

V7

Má P/K naloženú bandáž na DK a pozná význam
včasnej pooperačnej rehabilitácie a mobilizácie?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

V9

Má P/K vykonanú hygienu tela, operačného poľa,
má odstránené šperky, protézy, má odlakované
nechty ?
Dostala P/K ordinovanú premedikáciu, je poučená
o jej účinkoch?
Poskytla PA/sestra P/K psychickú podporu pred
operáciou?
Je P/K odovzdaná s kompletnou dokumentáciou
operačnej/anestéziologickej sestre?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

Otázka pre
PA/sestru
Kontrola
dokumentácie
Otázka pre P/K
Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 34 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 33 - 27 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

Áno

V2

V8

Dátum:

4z4

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti
 zabezpečiť stabilizáciu vitálnych funkcií
 predchádzať pooperačným komplikáciám
 zmierňovať bolesť a dyskomfort

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pacientky po operačnom zákroku

Dátum kontroly:

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /PA/, sestra

Š2

Prostredie:

gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

pomôcky na ošetrovateľské výkony podľa jednotlivých štandardov, štandardné
prístrojové vybavenie

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
P1

PA/sestra:


P2

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

Vitálne funkcie /TK,P,D,TT/, vedomie
PA/sestra:





posúdi u P/K stav vedomia, návrat obranných reflexov, monitoruje a zaznamenáva vitálne
funkcie po operácii každých 15 minút, neskoršie 1 – 2 hod., resp. individuálne podľa stavu P/K
nabáda P/K na hlboké dýchanie a vykašliavanie hlienov
monitoruje TK, P, D
zabezpečí voľný pohyb hrudníka a obnovenie správneho dýchania vhodnou polohou

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

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


P4



Výživa

nahradí straty telových tekutín infúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára a na základe
poverenia na i.v. aplikáciu a transfúznymi prípravkami v spolupráci s lekárom
eliminuje pocit sucha v dutine ústnej /hygiena dutiny ústnej/
monitoruje príjem a výdaj tekutín

PA/sestra:

P5

sleduje nežiaduce účinky celkovej anestézie, v indikovaných prípadoch /nausea, zvracanie/
informuje lekára

Operačná rana
PA/sestra:

P6

 sleduje krytie operačnej rany /presakovanie krvi/
 sleduje funkčnosť drénov, množstvo a charakter drénovaného obsahu
 sleduje príznaky vnútorného krvácania /pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť kože.../
Bolesť


P7

PA/sestra hodnotí prítomnosť bolesti u P/K, jej charakter, intenzitu vyžarovanie pomocou
verbálnych a neverbálnych prejavov P/K

Vylučovanie
PA/sestra:



P8

sleduje a zaznamenáva diurézu P/K, zaznamená čas a množstvo prvej mikcie /do 6 – 8 hod./
stará sa o permanentný močový katéter, ak ho má P/K zavedený

Pohybová aktivita
PA/sestra:



P9

eliminuje dyskomfort P/K vhodným uložením drenáže, úpravou lôžka, ...
zabezpečí pre P/K pohodlnú polohu vzhľadom na operovanú časť tela

Psychická podpora
PA/sestra:


po nadobudnutí vedomia obnoví s P/K verbálny kontakt, informuje P/K, kde sa nachádza
/oddelenie šestonedelia, gynekológie/, upokojí P/K a pomôže jej prekonať 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
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Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
PA/sestra:


zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára /v rámci diferenciálnej
diagnostiky/

Následná pooperačná starostlivosť
P11

Dýchanie
PA/sestra:


P12

hodnotí frekvenciu, rytmus, objem, kvalitu dýchania, pohyby hrudníka, použitie pomocných
svalov v pokoji po záťaži
 povzbudzuje P/K na realizáciu dychových cvičení každé 2 hod., na vykašliavanie hlienov
Krvný obeh
PA/sestra:

P13

 monitoruje a zaznamenáva TK, P, D /obyčajne každých 6 hodín/
 povzbudzuje P/K na realizáciu cvikov cievnej gymnastiky, realizuje vysokú bandáž DK
Telesná teplota
PA/sestra:

P14

 monitoruje a zaznamenáva TT /minimálne 2x denne/, posúdi dĺžku a čas vzostupu TT
 informuje lekára pri vzostupe TT nad 38°C, aplikuje antipyretiká podľa ordinácie lekára
Tekutiny
PA/sestra:





P15

podáva P/K tekutiny len po dúškoch po nástupe peristaltiky čriev na základe ordinácie lekára
aplikuje infúznu terapiu podľa ordinácie lekára na základe poverenia na i.v. aplikáciu
hodnotí stav hydratácie P/K /turgor kože, vlhkosť slizníc/
ponúka P/K vhodnými tekutinami /cca 2 000 ml denne/

Výživa
PA/sestra:


sleduje nežiaduce účinky celkovej anestézie, v indikovaných prípadoch /nausea, zvracanie/
informuje lekára



podáva P/K diétu podľa druhu diétneho obmedzenia

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

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




P17

zaznamená čas prvej defekácie/mikcie
využíva techniky na podporu defekácie/mikcie
pri dlhodobej retencii moču informuje lekára, asistuje lekárovi pri zavedení permanentného
močového katétra
Spánok/Odpočinok
PA/sestra:

P18

 zabezpečí P/K nerušený spánok a odpočinok
 redukuje rušivé vplyvy prostredia
 aktivizuje P/K počas dňa
Pohybová aktivita
PA/sestra:


P19

povzbudzuje P/K k vykonávaniu cvikov na posteli, poskytuje pomoc pri posadení a vstávaní na
1. pooperačný deň, od 2. dňa podporuje pohyb po izbe /individuálne/
 poučí P/K o nevhodnosti prudkých pohybov, o správnom držaní tela
 poučí P/K o prerušení cvičenia pri bolesti, pocitoch únavy, tŕpnutia a mravčenia v jazve /
prerušiť cvičenie, opakovane zhlboka dýchať/
Hygiena
PA/sestra:


P20

pomáha P/K pri hygienickej starostlivosti v prvých dňoch po operácii

Operačná rana
PA/sestra:

P21








Bolesť

sleduje krytie operačnej rany u P/K
preväzuje operačnú ranu podľa ordinácií lekára
aplikuje lokálnu terapiu
pracuje asepticky pri preväze operačnej rany
sleduje operačnú ranu /hojenie/ a okolie drénu
sleduje a zaznamenáva funkčnosť drénu, množstvo a charakter drénovaného obsahu
poučí P/K o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do domácej starostlivosti

PA/sestra:



hodnotí charakter, typ a intenzitu bolesti, aplikuje ordinované analgetiká pred začatím bolesti
podľa individuálnej potreby P/K, sleduje nežiaduce účinky analgetík
poučí P/K o prerušení alebo ukončení cvikov pri bolestiach a o pridŕžaní rany pri prudkých
pohyboch /pri kýchaní, kašľaní a pod./

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

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


P23

posúdi funkčnú úroveň sebestačnosti /napr. podľa M. Gordonovej: 0 – nezávislý, 1 – zvládne
75 % činností, 2 – 50 %, 3 – 25 %, 4 – závislý od pomoci druhých, 5 – deficit samoopatery bez
aktívnej účasti/
 pomôže
P/K
pri
každodenných
činnostiach,
zapojí
rodinu
do
procesu
ošetrovania/rekonvalescencie v prípade potreby
Psychická podpora
PA/sestra:


P24

pristupuje k problémom P/K citlivo, nechá P/K priestor na vyjadrenie pocitov, obáv a poradí
P/K v oblastiach, v ktorých P/K potrebuje
 poskytuje P/K pomoc pri uspokojovaní biopsychosociálnych a duchovných potrieb, až do
obnovenia sebestačnosti
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
PA/sestra:


zaistí odber krvi na laboratórne vyšetrenia podľa ordinácie lekára v rámci diferenciálnej
diagnostiky

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
V1-2

V3-4

V5-7

Vitálne funkcie /TK,P, D, TT/, vedomie
Pacientka:
 má po prevoze z operačnej sály posúdené: stupeň vedomia, návrat reflexov,
kardiovaskulárnu cirkuláciu
 má zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcií v 1. hod. po operácii každých 15 min.
neskoršie podľa potreby
 je podnecovaná na hlboké dýchanie a vykašliavanie
Tekutiny a výživa
Pacientka:
 má zabezpečené udržiavanie vodnej a elektrolytovej rovnováhy podľa ordinácie lekára,
monitorované nežiaduce účinky celkovej anestézie
Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
Pacientka:
 má sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania,
bolesti
 má sledovanú diurézu, prítomnosť peristaltiky

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

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


má zabezpečenú úľavovú polohu a neustály verbálny kontakt zameraný na
podporu

psychickú

Následná pooperačná starostlivosť
V11-13

Dýchanie, krvný obeh
Pacientka:

V14-15

 má sledované vitálne funkcie /každých 6 hodín/, TT minimálne 2x denne
 je podnecovaná k rehabilitácii, cievnej gymnastike DK, vykašliavaniu hlienov
 má bandážované DK
Tekutiny, výživa
Pacientka:


V16

má zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu.

Defekácia, mikcia
Pacientka:


V17-19

má sledovanú pooperačnú peristaltiku, defekáciu, mikciu.

Spánok, odpočinok, pohybová aktivita, hygiena
Pacientka:

V20-23

 má vytvorené podmienky na kvalitný spánok a rehabilitáciu
 vykonáva cievnu gymnastiku
 má zabezpečenú pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti
Operačná rana, bolesť, samoopatera, psychická podpora
Pacientka:





má ranu priebežne kontrolovanú, sterilne ošetrovanú
má sledovanú funkčnosť drénu a drénovaný obsah
používa techniky na prevenciu bolesti a únavy, v prípade potreby má podané analgetiká
podľa ordinácie lekára
má poskytovanú psychickú podporu / empatická komunikácia, uspokojovanie
biopsychosociálnych potrieb/

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Má PA/sestra k dispozícii štandard
ošetrovateľských činností?

Š3

Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má PA/sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu ?

Kód
P1

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

PROCES

Posúdila PA/sestra u P/K stupeň vedomia, návrat
obranných reflexov, monitorovala
a zaznamenávala vitálne funkcie v 1. hodine po
operácii každých 15 min., resp. individuálne podľa
stavu P/K?
P2

Nabádala PA/sestra P/K na hlboké dýchanie
a vykašliavanie hlienov?
Zabezpečila PA/sestra P/K voľný pohyb hrudníka
na obnovenie správneho dýchania vhodnou
polohou?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
PA/sestru
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
PA/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/GYN/09

Nahradila PA/sestra straty telových tekutín
infúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára
na základe poverenia na i.v. aplikáciu
a transfúznymi prípravkami v spolupráci
s lekárom?
Eliminovala PA/sestra pocit sucha v dutine ústnej
P/K?

PROCES

Monitorovala PA/sestra u P/K príjem a výdaj
tekutín?
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Kontrola
dokumentácie
1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

P4

Sledovala PA/sestra účinky celkovej anestézie?

P5

Sledovala PA/sestra krytie operačnej rany,
funkčnosť drénov a drénového obsahu, príznaky
vnútorného krvácania ?

P6

Hodnotila PA/sestra prítomnosť bolesti u P/K ?

1b

0b

P7

Sledovala a zaznamenala PA/sestra diurézu P/K,
prvú mikciu?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

P8

Eliminovala PA/sestra dyskomfort P/K vhodným
uložením drenáže, úpravou lôžka?
Zabezpečila PA/sestra P/K pohodlnú polohu
vzhľadom na operovanú časť tela?

P9

Obnovila PA/sestra po nadobudnutí vedomia
s P/K verbálny kontakt, upokojila P/K
a informovala ju o tom, kde sa nachádza?

P10

Zdokumentovala PA/sestra potrebné údaje a
zabezpečila dekontamináciu pomôcok?
Hodnotila PA/sestra frekvenciu, rytmus, objem,
kvalitu dýchania, povzbudzovala P/K na realizáciu
dychových cvičení a na vykašliavanie hlienov?

P11-12

Kontrola
dokumentácie

Monitorovala PA/sestra TK, P, D ?
Realizovala PA/sestra u P/K cievnu gymnastiku,
vysokú bandáž DK?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

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

A OSE SZ/GYN/09

Monitorovala a zaznamenávala PA/sestra u P/K
TT minimálne 2x denne?
P13

P14-15

Informovala PA/sestra lekára o vzostupe TT
nad 38°C ?
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Kontrola
dokumentácie

Podávala PA/sestra P/K vodu po dúškoch
po nástupe peristaltiky ?

Otázka pre P/K

Aplikovala PA/sestra infúznu terapiu podľa
ordinácií lekára, hodnotila stav hydratácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolovala PA/sestra nástup črevnej peristaltiky
u P/K, zaznamenala čas prvej defekácie, mikcie?

Kontrola
dokumentácie

PROCES

P16

P17-19

Využívala PA/sestra techniky na podporu
defekácie/mikcie?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Zabezpečila PA/sestra P/K nerušený spánok
a odpočinok, aktivizovala ju počas dňa?

Otázka pre P/K

Povzbudzovala PA/sestra P/K k cvičeniu na
posteli, poskytla jej pomoc pri sadaní a vstávaní
v 1. pooperačný deň ?
Poskytla PA/sestra P/K pomoc pri hygienickej
starostlivosti v prvých dňoch po operácii?

Otázka pre
PA/sestru

3z5

1b

0b

2b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Sledovala PA/sestra u P/K krytie operačnej rany,
preväzovala operačnú ranu a aplikovala lokálnu
terapiu podľa potreby a ordinácií lekára?
P20-21

Sledovala a zaznamenávala PA/sestra funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu?
Poučila PA/sestra P/K o zásadách starostlivosti
o ranu po prepustení do domácej starostlivosti?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

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

A OSE SZ/GYN/09

Hodnotila PA/sestra charakter, typ a intenzitu
bolesti, aplikovala ordinované analgetiká podľa
individuálnej potreby P/K a sledovala nežiaduce
účinky analgetík?
P20-21
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Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

2b

0b

3b

0b

3b

0b

Poučila PA/sestra P/K o prerušení cvičenia pri
bolestiach a o pridŕžaní rany pri prudkých
pohyboch?

PROCES

Pomohla PA/sestra P/K pri každodenných
činnostiach, nechala P/K priestor na vyjadrenie
pocitov?
P22-23

Poskytovala PA/sestra P/K pomoc pri
uspokojovaní bio-psycho-sociálnych
a duchovných potrieb až do obnovenia
sebestačnosti?

Kód

Kontrolné kritériá
Má P/K po prevoze z operačnej sály posúdené:
stupeň
vedomia,
návrat
reflexov,
kardiovaskulárnu cirkuláciu?

VÝSLEDOK

V1-2

Má P/K zabezpečené monitorovanie vitálnych
funkcií v 1. hod. po operácii každých 15 min.,
neskoršie podľa potreby?
Podnecovala PA/sestra P/K na hlboké dýchanie
a vykašliavanie?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

Má P/K udržiavanú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu /podľa ordinácií lekára/?
V3-4

Má P/K monitorované nežiaduce účinky celkovej
anestézie /nauzea, zvracanie/?

V5-7

Má P/K sledované krytie operačnej rany,
funkčnosť
drénu,
príznakov
vnútorného
krvácania,
bolesti,
diurézu,
prítomnosť
peristaltiky?

V8-10

Má P/K zabezpečenú úľavovú polohu a neustály
verbálny kontakt zameraný na psychickú
podporu?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

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

V11-13

V14-15

V16

VÝSLEDOK

V17-19

A OSE SZ/GYN/09

Má P/K sledované vitálne funkcie 1. hod.
po operácii každých 15 min., neskoršie každých
6 hodín, TT minimálne 2x denne?
Je P/K podnecovaná na cievnu gymnastiku DK,
vykašliavanie hlienov?
Má P/K bandážované DK?
Má P/K zabezpečenú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu?
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Kontrola
dokumentácie

Kontrola
dokumentácie

Má P/K sledovanú pooperačnú črevnú
peristaltiku, defekáciu a mikciu?
Má P/K vytvorené optimálne podmienky na
kvalitný spánok a odpočinok, rehabilitáciu,
vykonáva cievnu gymnastiku DK?
Má P/K zabezpečenú pomoc pri vykonávaní
hygienickej starostlivosti?

Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

0b

2b

0b

1b

0b

3b

0b

4b

0b

Kontrola
dokumentácie

Má
P/K
sledovanú
funkčnosť
drénu
a drénovaného obsahu?
Používa P/K techniky na prevenciu bolesti a únavy
/v prípade potreby má podané analgetiká podľa
ordinácie lekára/?

Otázka pre P/K

Má P/K poskytovanú psychickú podporu
/empatická komunikácia, uspokojovanie
biopsychosociálnych potrieb/?

Pozorovanie
PA/sestry počas
činnosti

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 50 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 49 - 41 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 40 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

3b

Má P/K ranu priebežne kontrolovanú a sterilne
ošetrovanú?

V20-23

Dátum:

5z5

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard
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pripraviť pacientku psychicky na operáciu
edukovať pacientku o prevencii pooperačných komplikácií

Skupina starostlivosti:

pacientky s indikáciou na gynekologickú abdominálnu operáciu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /PA/,sestra

Š2

Prostredie:

Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné priestorové a prístrojové vybavenie,
pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia :

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Dlhodobá predoperačná starostlivosť:
P1
PA/sestra informuje pacientku o význame predoperačnej prípravy pred gynekologickou
abdominálnou operáciou z ošetrovateľského hľadiska.
P2

P3

PA/sestra postupuje podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/GYN/08.
Bezprostredná predoperačná starostlivosť:
PA/sestra zabezpečí prípravu operačného poľa holením a zdôrazní potrebu dôkladnej hygienickej
starostlivosti.

P4

PA/sestra poučí pacientku o nevyhnutnosti byť pred operáciou nalačno.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P5

PA/sestra poučí pacientku o dôležitosti a spôsobe podania klyzmy.

P6

PA/sestra podá pacientke očistnú klyzmu.

P7

PA/sestra naloží pacientke bandáž na dolné končatiny .

P8

PA/sestra podá pacientke premedikáciu, ktorú indikoval lekár v rámci predoperačného
vyšetrenia.

P9

PA/sestra počas predoperačnej prípravy pacientku psychicky podporuje verbálnym
i neverbálnym kontaktom.

P10

PA/sestra zabezpečí pacientke intimitu prostredia pri všetkých realizovaných výkonoch.

P11

PA/sestra zaznamená realizované výkony do dokumentácie.

P12

PA/sestra zabezpečí prevoz pacientky na operačnú sálu s kompletnou dokumentáciou.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacientka pozná priebeh predoperačnej prípravy.

V2

Pacientka pozná opatrenia na prevenciu pooperačných komplikácií.

V3

Pacientka je pripravená na operačný výkon.

V4

V dokumentácii pacientky sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace
s predoperačnou prípravou na gynekologickú abdominálnu operáciu .

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/GYN/10

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pred gynekologickou abdominálnou operáciou

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 PA/sestra pacientku o postupe
predoperačnej prípravy z hľadiska
ošetrovateľského?

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

3b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P1-2

PROCES

Postupovala PA/sestra podľa štandardu OSE
SZ/GYN/08

P3

P4
P5-7

P8

Zabezpečila PA/sestra prípravu operačného poľa
a dôkladnú hygienickú starostlivosť u pacientky?

Pozorovanie
PA/sestry
počas výkonu

Poučila PA/sestra pacientku o nevyhnutnosti byť
pred operáciou nalačno ?

Otázka pre P/K

Pripravila PA/sestra pacientku na operáciu podľa
kritérií 5-7?

Pozorovanie
PA/sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

Podala PA/sestra pacientke premedikáciu
na základe indikácie lekára?

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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P9

Otázka pre P/K

1b

P10

Zabezpečila PA/sestra pacientke intimitu
pri realizácii ošetrovateľských výkonov?

Otázka pre P/K

1b

P11

Zaznamenala PA/sestra realizované výkony
do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

P12

Zabezpečila PA/sestra prevoz pacientky
na operačnú sálu s dokumentáciou?

Pozorovanie
PA/sestry
počas výkonu

0b

Pozná pacientka opatrenia na prevenciu
pooperačných komplikácií?

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

V3

Je pacientka pripravená na gynekologickú
abdominálnu operáciu?

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

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:



0b

V2

Otázka pre P/K

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Podpis:

0b

V1

Sú v dokumentácii pacientky zaznamenané všetky
údaje súvisiace s predoperačnou prípravou
na operáciu?

Metóda hodnotenia

1b

0b

Kontrolné kritériá
Pozná pacientka význam predoperačnej prípravy
pred gynekologickou abdominálnou operáciou?

V4

Dátum:

2z2

Podporovala PA/sestra pacientku psychicky
v rámci predoperačnej prípravy?

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/10

Revízia č.:

Áno

Nie

1b

0b

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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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:


zmierniť bolesť a diskomfort

predchádzať pooperačným komplikáciám

podporiť pacientku psychicky
pacientky po gynekologickej abdominálnej operácii

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

1
01.11.2014

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
PA/sestra)

Š2

Prostredie:

gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné priestorové a prístrojové vybavenie, pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Bezprostredná pooperačná starostlivosť:
PA/sestra prevezme P/K z operačnej sály s kompletnou dokumentáciou.
P2 PA/sestra posúdi u P/K návrat obranných reflexov a sleduje nežiaduce účinky anestézie.
P3 PA/sestra monitoruje a zaznamenáva vitálne funkcie počas 1. hodiny po operácii každých 15 minút, neskôr podľa stavu P/K a indikácie lekára.
P4 PA/sestra podáva infúzne prípravky na základe indikácie a poverenia lekára.
P5 PA/sestra spolupracuje s lekárom pri prípadnom podávaní transfúzie krvi.
P6 PA/sestra monitoruje u P/K príjem a výdaj tekutín.
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard

Svet zdravia, a.s.
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P7 PA/sestra sleduje:






funkčnosť intravenóznej kanyly
funkčnosť permanentného močového katétra
funkčnosť drénov a drenážny obsah
krytie operačnej rany
krvácanie z rodidiel.

P8 PA/sestra nadviaže s P/K verbálny kontakt po ustúpení účinku anestézie.
P9 PA/sestra hodnotí výskyt bolesti u P/K a aplikuje ordinované analgetiká.
P10 PA/sestra odoberie biologický materiál na základe indikácie lekára.
P11 Následná pooperačná starostlivosť:
PA/sestra postupuje podľa ošetrovateľského štandardu č. 9.
P12 PA/sestra sleduje u P/K krvácanie z rodidiel.
P13 PA/sestra podáva P/K stravu podľa diétneho obmedzenia.
P14 PA/sestra sleduje u P/K:

P15

 mikciu po odstránení permanentného močového katétra
 črevnú peristaltiku a odchod stolice
 v prípade potreby využíva techniky na podporu mikcie a defekácie.
PA/sestra vysvetlí P/K význam:
 včasnej rehabilitácie na posteli
 včasnej mobilizácie
 správnej techniky napomáhajúcej zmiernenie bolesti v operačnej rane.

P16 PA/sestra zabezpečí P/K pomoc pri hygienickej starostlivosti.
P17 PA/sestra sleduje a preväzuje operačnú ranu na základe indikácie lekára, resp. podľa potreby.
P18 PA/sestra edukuje P/K o :





intímnej hygiene
sexuálnej abstinencii počas jedného menštruačného cyklu
potrebe kontroly gynekológom po operácii po skončení jedného menštruačného cyklu
pravidelných preventívnych prehliadkach v gynekologickej ambulancii.

P19 PA/sestra zaznamená realizované výkony a s nimi súvisiace 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.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 U P/K je zabezpečená kontinuálna ošetrovateľská starostlivosť po gynekologickej abdominálnej operácii.
V2 P/K je poučená o intímnej hygiene a ďalšom pooperačnom režime.
V3 V dokumentácii sú zaznamenané realizované výkony a potrebné údaje súvisiace s pooperačnou
starostlivosťou.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku po gynekologickej abdominálnej operácii

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

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre
PA/sestru

P2

Posúdila PA/sestra návrat obranných reflexov
a sledovala nežiaduce účinky anestézie?

P3

Monitorovala PA/sestra vitálne funkcie P/K podľa
kritéria P3?

P4

Aplikovala PA/sestra infúzne roztoky na základe
indikácie lekára?

P5

Spolupracovala PA/sestra s lekárom pri
prípadnom podávaní transfúzie krvi?

1b

0b

P6

Monitorovala PA/sestra u P/K príjem a výdaj
tekutín?

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
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P8

Nadviazala PA/sestra verbálny kontakt s P/K
po ustúpení účinkov anestézie?

P9

Hodnotila PA/sestra u P/K výskyt bolesti?
Aplikovala PA/sestra pacientke ordinované
analgetiká?

P10

Odobrala PA/sestra P/K biologický materiál
na vyšetrenie?

P11

Postupovala PA/sestra podľa ošetrovateľského
štandardu č.9?

1b

0b

P12

Sledovala PA/sestra u P/K krvácanie z rodidiel?

1b

0b

P13

Podávala PA/sestra P/K stravu podľa diétneho
obmedzenia?

Kontrola podávanej
stravy

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

Sledovala PA/sestra u P/K kritériá uvedené v P14?
P14

P15

Vysvetlila PA/sestra P/K význam kritérií v P15?

P16

Zabezpečila PA/sestra P/K pomoc pri hygienickej
starostlivosti?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

P17

Sledovala PA/sestra u P/K operačnú ranu?
Realizovala PA/sestra preväzy operačnej rany
u P/K na základe indikácie lekára, resp. podľa
potreby?

P18

Edukovala PA/sestra P/K podľa kritérií P18?

Otázka pre P/K

1b

0b

P19

Zaznamenala PA/sestra každý realizovaný výkon
do dokumentácie?

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

V1

A OSE SZ/GYN/11

Kontrolné kritériá
Je P/K zabezpečená kontinuálna ošetrovateľská
starostlivosť po gynekologickej abdominálnej
operácii?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V2

Je P/K poučená o intímnej hygiene a ďalšom
pooperačnom režime?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané realizované
výkony a potrebné údaje súvisiace s pooperačnou
starostlivosťou?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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ošetrovateľský štandard

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pripraviť pacientku psychicky na vaginálnu operáciu,
edukovať pacientku o prevencii pooperačných komplikácií
a o režime v pooperačnom období,
 zabezpečiť správny postup predoperačnej prípravy
z ošetrovateľského hľadiska
pacientky s indikáciou na vaginálnu operáciu

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
pôrodná asistentka)

Š2

Prostredie:

gynekologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné prístrojové vybavenie gynekologických pracovísk, pomôcky na
jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P4
P5

Predoperačná príprava - 24 h pred výkonom
Pôrodná asistentka informuje pacientku o význame a postupe predoperačnej prípravy na vaginálnu
operáciu z ošetrovateľského hľadiska.
Pôrodná asistentka skompletizuje zdravotnú dokumentáciu a výsledky vyšetrení v rámci predoperačnej
prípravy a podľa zvyklostí pracoviska.
Pôrodná asistentka urobí u pacientky predoperačné posúdenie a na základe zistených skutočností
edukuje pacientku o prevencii pooperačných komplikácií.
Pôrodná asistentka vysvetlí pacientke zmenu stravovacieho režimu pred operáciou.
Pôrodná asistentka poučí pacientku o dôležitosti a spôsobe podania klyzmy podľa zvyklostí pracoviska.

P6

Pôrodná asistentka pacientku počas predoperačnej prípravy psychicky podporuje.

P2
P3

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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Predoperačná príprava v deň výkonu
Pôrodná asistentka podá v ranných hodinách pacientke klyzmu (OSE SZ/PAS/48).

P8

Pôrodná asistentka pripraví operačné pole podľa zvyklostí pracoviska.

P9

Pôrodná asistentka poučí pacientku o potrebe hygienickej očisty celého tela pred operáciou.

P10

Pôrodná asistentka zavedie pacientke permanentný močový katéter (OSE SZ/PAS/46).

P11

Pôrodná asistentka asistuje lekárovi pri výplachu pošvy.

P12

Pôrodná asistentka podá pacientke premedikáciu na základe indikácie lekára.

P13

Pôrodná asistentka zaznamená realizované výkony do dokumentácie a zabezpečí prevoz pacientky
na operačnú sálu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacientka pozná význam a postup predoperačnej prípravy na vaginálnu operáciu z ošetrovateľského
hľadiska.

V2

Pacientka je edukovaná o prevencii pooperačných komplikácií.

V3

Pacientka je pripravená na vaginálnu operáciu.

V4

V dokumentácii pacientky sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s ošetrovateľskou
starostlivosťou pred vaginálnou operáciou.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pred gynekologickou vaginálnou operáciou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala pôrodná asistentka P/K o význame a
postupe predoperačnej prípravy na vaginálnu
operáciu z ošetrovateľského hľadiska?
Skompletizovala pôrodná asistentka
zdravotnú dokumentáciu P/K v rámci
predoperačnej prípravy?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód
P1

P2

PROCES







Kontrola
Dokumentácie

P3

Edukovala pôrodná asistentka P/K
o prevencii pooperačných komplikácií?

P4

Informovala pôrodná asistentka P/K o zmene
v stravovaní pred operáciou?

Otázka pre P/K

1b

0b

P5

Poučila pôrodná asistentka P/K o dôležitosti a
spôsobe podania klyzmy pred operáciou?

Otázka pre P/K

1b

0b

P6

Podporovala pôrodná asistentka P/K psychicky
pred operáciou?

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P7

Podala pôrodná asistentka P/Kklyzmu?

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

Pripravila pôrodná asistentka operačné pole
podľa zvyklostí pracoviska?

P9

Poučila pôrodná asistentka P/K o potrebe
hygienickej očisty tela pred operáciou?

P10

Postupovala pôrodná asistentka pri zavedení
permanentného močového katétra podľa
štandardu č. ?

P11

Asistovala pôrodná asistentka lekárovi pri
výplachu pošvy?

P12

Podala pôrodná asistentka P/K premedikáciu
na základe indikácie lekára?

P13

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/12

Postupovala pôrodná asistentka podľa
kritéria P13?

Kontrolné kritériá
Pozná P/K význam a postup predoperačnej
prípravy na vaginálnu operáciu?
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Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

V2

Je P/K edukovaná o prevencii pooperačných
komplikácií?

Otázka pre PA

1b

0b

V3

Je P/K pripravená na vaginálnu operáciu?

Otázka pre PA

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace s ošetrovateľskou
starostlivosťou pred vaginálnou operáciou?

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

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

 zabezpečiť z ošetrovateľského hľadiska plynulý pooperačný
priebeh
 podporiť pacientku psychicky
 zmierniť bolesti a diskomfort
pacientky po gynekologickej vaginálnej operácii

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
pôrodná asistentka)

Š2

Prostredie:

gynekologické pooperačné pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné prístrojové vybavenie pooperačných pracovísk, pomôcky na jednotlivé
ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Bezprostredná pooperačná starostlivosť
Pôrodná asistentka prevezme P/K s kompletnou dokumentáciou od operačnej sestry a urobí záznam
o jej prevzatí.

P2

Pôrodná asistentka vykoná pooperačné posúdenie stavu P/K a zaznamená ho do dokumentácie.

P3

Pôrodná asistentka kontroluje vitálne funkcie P/K počas 1. hodiny po operácii každých 15 minút, neskôr
podľa stavu pacientky a ordinácie lekára.

P4

Pôrodná asistentka podloží pod P/K jednorazovú podložku, priloží na vonkajšie rodidlá hygienické
vložky, kontroluje krvácanie z rodidiel a prípadné zmeny oznámi lekárovi.
Pôrodná asistentka aplikuje P/K parenterálnu terapiu na základe indikácie lekára a jeho poverenia
na i. v. aplikáciu.

P5

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

Pôrodná asistentka hodnotí výskyt bolesti u P/K, jej charakter a intenzitu. Podľa potreby aplikuje
ordinované analgetiká.

P7

Pôrodná asistentka po ustúpení účinku anestézie nadviaže s P/K verbálny kontakt.

P8

Pôrodná asistentka sleduje u P/K odchod moču, jeho množstvo, prímesi a funkčnosť permanentného
močového katétra a zistené údaje zaznamenáva do dokumentácie.

P9

Pôrodná asistentka vykonáva u P/K opatrenia na prevenciu pooperačných komplikácií a vedie o nich
záznam.

P10

Následná pooperačná starostlivosť
Pôrodná asistentka odoberie P/K biologický materiál na základe indikácie lekára.

P11

Pôrodná asistentka hodnotí výskyt bolesti u P/K. V prípade potreby aplikuje ordinované analgetiká.

P12

Pôrodná asistentka podáva P/K stravu podľa druhu diétneho obmedzenia.

P13

Pôrodná asistentka podporuje včasnú mobilizáciu P/K od prvého dňa po operácii a poučí ju o správnom
vstávaní z postele s minimálnym tlakom na operovanú časť rodidiel.

P14

Pôrodná asistentka edukuje P/K o pravidelnom vyprázdňovaní hrubého čreva, o zmene v stravovaní
s dostatočným príjmom vhodných tekutín (asi 2 000 ml denne) a sleduje u pacientky odchod stolice.

P15

Pôrodná asistentka zabezpečí oplachovanie rodidiel (štandard č. 18) podľa aktuálnych potrieb
pacientky.

P16

Pôrodná asistentka zabezpečí P/K pomoc pri hygienickej starostlivosti počas prvých dní po operácii.

P17

Pôrodná asistentka na základe indikácie lekára odstráni permanentný močový katéter.

P18

Pôrodná asistentka edukuje P/K o:
• intímnej hygiene,
• sexuálnej abstinencii počas jedného menštruačného cyklu,
• potrebe kontroly gynekológom po operácii po skončení jedného menštruačného cyklu,
• pravidelných preventívnych prehliadkach v gynekologickej ambulancii.

P19

Pôrodná asistentka zaznamenáva do dokumentácie všetky potrebné údaje súvisiace s ošetrovateľskou
starostlivosťou po vaginálnej operácii.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku po vaginálnej operácii

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/13

Strana

3z3

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

U P/K je zabezpečená potrebná ošetrovateľská starostlivosť po vaginálnej operácii.

V2

U P/K sú realizované opatrenia na prevenciu pooperačných komplikácií.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané realizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P1

P2

PROCES







P3

P4

P5

P6

Prevzala pôrodná asistentka P/K od operačnej
sestry a urobila záznam o jej prevzatí?
Vykonala pôrodná asistentka P/K
pooperačné posúdenie a zaznamenala ho
do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

Postupovala pôrodná asistentka podľa
kritéria P3?
Kontrolovala pôrodná asistentka u P/K krvácanie
z rodidiel?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Aplikovala pôrodná asistentka parenterálnu
terapiu na základe indikácie a písomného
poverenia lekára?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Hodnotila pôrodná asistentka výskyt bolesti
u P/K?
Aplikovala pôrodná asistentka ordinované
analgetiká?

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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P7

Nadviazala pôrodná asistentka
s P/K rozhovor?

Otázka pre P/K

P8

Sledovala pôrodná asistentka kritériá
uvedené v P8?
Vykonala pôrodná asistentka u P/K
opatrenia na prevenciu pooperačných
komplikácií?

P9

P11

Odobrala pôrodná asistentka P/K
biologický materiál na základe indikácie
lekára?
Hodnotila pôrodná asistentka bolesť
u P/K podľa kritérií P11?

P12

Podávala pôrodná asistentka P/K
stravu podľa diétneho obmedzenia?

P10

PROCES

A OSE SZ/GYN/13

Revízia č.:

P13

Podporovala pôrodná asistentka včasnú
mobilizáciu P/K od prvého dňa po
operácii a poučila ju o správnom vstávaní
z postele?

P14

Postupovala pôrodná asistentka podľa
kritéria P14?

P15

Zabezpečila pôrodná asistentka P/K
oplachovanie rodidiel?

P16

Zabezpečila pôrodná asistentka P/K
pomoc pri hygienickej starostlivosti?

P17

P18

P19

Odstránila pôrodná asistentka P/K
na základe indikácie lekára permanentný
močový katéter?

2z3

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Kontrola podanej
stravy

1b

0b

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre PA

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

Edukovala pôrodná asistentka P/K
podľa kritéria P18?

Otázka pre P/K

Zaznamenala pôrodná asistentka do
dokumentácie P/K všetky potrebné
údaje súvisiace s ošetrovateľskou
starostlivosťou po vaginálnej operácii?

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
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Kontrolné kritériá
Je u P/K zabezpečená potrebná ošetrovateľská
starostlivosť po vaginálnej operácii?
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Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Nie

1b

0b

Sú u P/K realizované opatrenia na prevenciu
pooperačných komplikácií?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané všetky
realizované výkony a s nimi súvisiace údaje?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

Áno

V2

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

3z3
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

• zmierniť bolesť a diskomfort,
• predchádzať pooperačným komplikáciám,
• edukovať pacientku o režime v pooperačnom období

Skupina starostlivosti:

pacientky po operácii prsníkovej žľazy

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
PA/sestra)

Š2

Prostredie:

gynekologické pooperačné pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné prístrojové vybavenie pooperačného pracoviska,
pomôcky podľa jednotlivých ošetrovateľských výkonov

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Bezprostredná pooperačná starostlivosť:
PA/sestra prevezme P/K z operačnej sály s kompletnou dokumentáciou.

P2

PA/sestra posúdi u P/K stupeň vedomia a návrat obranných reflexov.

P3

PA/sestra kontroluje vitálne funkcie P/K počas 1. hodiny po operácii každých 15 minút, neskôr podľa
stavu P/K a ordinácie lekára.

P4

PA/sestra sleduje:
• krytie operačnej rany
• funkčnosť drénov a drenážny obsah

P5

PA/sestra zabezpečí podľa rozsahu operačného výkonu fixáciu operačnej rany elastickým obväzom,
resp. vystuženou podprsenkou na prevenciu vzniku hematómu.

P6

PA/sestra aplikuje infúznu liečbu na základe indikácie lekára a poverenia na i.v. 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.
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P7

PA/sestra hodnotí výskyt bolesti u P/K, jej charakter a intenzitu, pri intenzívnej bolesti aplikuje
ordinované analgetiká.

P8

PA/sestra zaznamená čas prvej mikcie, sleduje a zaznamenáva diurézu P/K.

P9

PA/sestra zabezpečí pre P/K vhodnú polohu vzhľadom na operovaný prsník.

P10

Následná pooperačná starostlivosť:
PA/sestra na základe indikácie lekára odoberie P/K biologický materiál.

P11

PA/sestra aplikuje P/K ordinovanú liečbu.

P12

PA/sestra preväzuje operačnú ranu na základe indikácie lekára a podľa potreby.

P13

PA/sestra hodnotí bolesť u P/K, v prípade potreby aplikuje ordinované analgetiká.

P14

PA/sestra mobilizuje P/K podľa jej zdravotného stavu do 24 hodín od operácie.

P15

PA/sestra edukuje P/K o dostatočnom príjme vhodných tekutín (asi 2 000 ml denne).

P16

PA/sestra podáva P/K stravu podľa druhu diétneho obmedzenia.

P17

PA/sestra sleduje u P/K močenie a odchod stolice.

P18

PA/sestra zabezpečí P/K pomoc pri hygienickej starostlivosti počas prvých dní po operácii.

P19

PA/sestra zabezpečí P/K pooperačnú rehabilitáciu hornej končatiny.

P20

PA/sestra edukuje P/K o potrebe šetrenia hornej končatiny na operovanej strane, čím predchádza
vzniku lymfedému.

P21

PA/sestra psychicky podporuje P/K a informuje ju o možnostiach využívania adaptačných pomôcok
a epitéz.

P22

PA/sestra zaznamená do dokumentácie realizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

P23

PA/sestra odporučí P/K kontakt so svojpomocnými skupinami, klubmi a iné možnosti pomoci.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má zabezpečenú potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť po operácii prsníka.

V2

P/K je informovaná o potrebe šetrenia hornej končatiny na operovanej strane a o možnostiach
využívania adaptačných pomôcok či epitéz.

V3

V dokumentácii P/K sú zaznamenané realizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

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

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

P8

Kontrolné kritériá
Prevzala PA/sestra P/K z operačnej sály
s kompletnou dokumentáciou?
Posúdila PA/sestra u P/K stupeň vedomia a návrat
obranných reflexov?
Kontrolovala PA/sestra vitálne funkcie P/K podľa
kritéria P3?
Sledovala PA/sestra u P/K:
 krytie operačnej rany funkčnosť drénov a
drenážny obsah
Zabezpečila PA/sestra fixáciu operačnej rany
na prevenciu hematómu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola
Dokumentácie

Pozorovanie
Pa/sestry počas
výkonu

Aplikovala PA/sestra P/K infúznu liečbu
na základe indikácie lekára?
Hodnotila PA/sestra výskyt bolesti u P/K,
aplikovala jej ordinované analgetiká?
Sledovala PA/sestra čas prvej mikcie a následnú
diurézu u 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

P9

P10

P11

P12

P13

P14

PROCES

P15

A OSE SZ/GYN/14

Zabezpečila PA/sestra pre P/K vhodnú polohu
vzhľadom na operovaný prsník?

P19

P20

P21

P22

P23
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Pozorovanie
Pa/sestry počas
výkonu
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Aplikovala PA/sestra P/K ordinovanú liečbu?

Kontrola
dokumentácie

Preväzovala PA/sestra operačnú ranu na základe
indikácie lekára, resp.
podľa potreby?

Pozorovanie
Pa/sestry počas
výkonu

1b

0b

Hodnotila PA/sestra u P/K výskyt bolesti?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola podanej
Stravy

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Mobilizovala PA/sestra P/K do 24 hodín po
operácii?
Otázka pre P/K
Edukovala PA/sestra P/K o dostatočnom príjme
vhodných tekutín?
Podávala PA/sestra P/K ordinovanú diétu?

P18

1

Odobrala PA/sestra P/K biologický materiál na
základe indikácie lekára?

P16

P17

Revízia č.:

Sledovala PA/sestra u P/K močenie a odchod
stolice?
Zabezpečila PA/sestra P/K pomoc pri hygienickej
starostlivosti počas prvých dní po operácii?

Otázka pre
PA/sestru

Zabezpečila PA/sestra P/K pooperačnú
rehabilitáciu hornej končatiny?
Edukovala PA/sestra P/K o potrebe šetrenia
operovanej hornej končatiny?

Otázka pre P/k

Podporovala PA/sestra P/K psychicky,
informovala ju o možnostiach využívania
adaptačných pomôcok a epitéz?
Zaznamenala PA/sestra do dokumentácie P/K
všetky potrebné údaje?

Kontrola
Dokumentácie

1b

0b

Odporučila PA/sestra P/K kontakt so
svojpomocnými skupinami?

Otázka pre P/K

1b

0b

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

Kód

Kontrolné kritériá
Je u P/K zabezpečená potrebná
ošetrovateľská starostlivosť po operácii
prsníka?

1
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Áno

Nie

Kontrola
Dokumentácie

1b

0b

V2

Je P/K informovaná o potrebe šetrenia hornej
končatiny na operovanej strane a o možnostiach
využívania
adaptačných pomôcok či epitéz?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané realizované
výkony a s nimi súvisiace údaje?

Kontrola
Dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 - 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

3z3

Metóda hodnotenia

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/14

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

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

OSE SZ/GYN/15

1
01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

 pripraviť pacientku na výkon
 poskytnúť kontinuálnu ošetrovateľskú
s výkonom

starostlivosť

Skupina starostlivosti:

pacientky s indikáciou na hysterosalpingografiu /HSG/

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

1z3

v súvislosti

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

pôrodná asistentka /ďalej len PA/, sestra

Š2 Prostredie:

gynekologické pracovisko, rádiodiagnostické pracovisko

Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

sterilný Schultzov aparát,
2 sterilné amerikány,
sterilné tampónové kliešte,
sterilné gynekologické zrkadlá,
20 ml striekačka 1 ks ,
kontrastná látka,
sterilné tampóny 4 ks,
sterilné rukavice – 2 ks,
jednorazové rukavice – 2 ks,
jednorazová podložka – 1 ks,
antiseptický roztok,
pomôcky na aplikáciu i.m.
pracoviska

injekcie

a ostatné pomôcky podľa zvyklostí

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia, menštruačný kalendár

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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.:

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

OSE SZ/GYN/15

1
01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Pred výkonom:
PA/sestra si u P/K overí vhodnosť termínu na realizáciu výkonu a výsledok mikróbneho
obrazu pošvy P/K.

P2

PA/sestra informuje P/K o význame a priebehu HSG z ošetrovateľského hľadiska.

P3

PA/sestra zmeria P/K vitálne funkcie, overí si prípadnú alergiu na kontrastnú látku a odporučí jej,
aby sa pred výkonom vymočila.

P4

PA/sestra podá P/K premedikáciu na základe indikácie lekára podľa zvyklostí pracoviska.

P5
P6

PA/sestra zabezpečí prevoz P/K na rádiodiagnostické pracovisko.
PA/sestra udržiava s P/K verbálny i neverbálny kontakt.

P7

Počas výkonu:
PA uloží P/K do gynekologickej polohy na rőntgenologickom stole.

P8

PA/sestra spolupracuje s lekárom pri dezinfekcii vonkajších rodidiel.

P9

PA/sestra spolupracuje s lekárom pri zavádzaní kontrastnej látky do maternice, Vajíčkovodov.

P10

PA/sestra sleduje P/K počas výkonu /najmä prejavy nevoľnosti, alergickej reakcie/.
Po výkone:

P11

PA/sestra sleduje celkový stav P/K a prípadné komplikácie oznámi lekárovi.
P12

PA/sestra edukuje P/K o pokojovom režime.

P13

PA/sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P14

PA/sestra zaznamená do dokumentácie P/K 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.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

Ošetrovateľská starostlivosť
Platné od:
o pacientku pri hysterosalpingografii
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
V2
V3

P/K je informovaná o výkone, pozná význam a priebeh HSG.
Výkon je realizovaný za aseptických podmienok.
V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon a s ním súvisiace údaje.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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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/GYN/15
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri hysterosalpingografii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Má PA/sestra vytvorené priestorové podmienky
na výkon hysterosalpingografie?

Š3

Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky
na výkon hysterosalpingografie?

Š4

Má PA/sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kód

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre
PA/sestru

Áno

Nie

P1

Kontrolné kritériá
Overila PA/sestra u P/K vhodnosť termínu na
realizáciu výkonu a výsledok MOP?

1b

0b

P2

Informovala PA/sestra P/K o význame a priebehu
výkonu z ošetrovateľského hľadiska?

Otázka pre P/K

1b

0b

Zmerala PA/sestra P/K vitálne funkcie, overila si
prípadnú alergiu na kontrastnú látku?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

1b

0b

P3
PROCES







P4

Podala PA/sestra P/K premedikáciu na základe
indikácie lekára?

P5

Zabezpečila PA/sestra prevoz P/K
na rádiodiagnostické pracovisko?

P6

Komunikovala PA/sestra s P/K 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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1b

0b

Otázka pre lekára

2b

0b

Sledovala PA/sestra stav P/K počas a po výkone,
oznámila prípadné komplikácie lekárovi?

Kontrola
dokumentácie

2b

0b

P12

Poučila PA/sestra P/K o pokojovom režime?

Otázka pre P/K

1b

0b

P13

Zabezpečila PA/sestra dekontamináciu pomôcok
a ich uloženie?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P14

Zaznamenala PA/sestra všetky potrebné údaje
súvisiace s výkonom do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P7

Uložila PA/sestra P/K do správnej polohy?

P8-9

Spolupracovala PA/sestra počas výkonu s lekárom
pri dezinfekcii vonkajších rodidiel a zavádzaní
kontrastnej látky do maternice a vajíčkovodov?

P10-11

V1

Kontrolné kritériá
Je P/K informovaná o výkone, pozná význam
a priebeh HSG?

V2

Je výkon realizovaný za aseptických podmienok?

V3

Je v dokumentácii P/K zaznamenaný výkon
a s ním súvisiace údaje?

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

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kód
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/15

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard
Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápale
Bartholiniho žľazy

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

OSE SZ/GYN/16

Revízia č.:

1
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:



zabezpečiť kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť;



predchádzať vzniku komplikácií;

Skupina starostlivosti:

1z2


zmierniť bolesť a dyskomfort.
pacientky so zápalom Bartholiniho žľazy s indikáciou na chirurgickú
liečbu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

pôrodná asistentka / sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len
PA/sestra)
Gynekologické/pôrodnícke pracovisko
štandardné prístrojové vybavenie gynekologického pracoviska,
pomôcky na ošetrovateľské výkony podľa jednotlivých štandardov,
tlakomer,
teplomer,
jednorazové rukavice min. 6 ks,
antiseptický roztok na oplachovanie genitálií,
vložka min. 5 ks,
jednorazová podložka min. 2 ks)
Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra informuje P/K o priebehu prípravy na výkon z ošetrovateľského hľadiska.

P2

PA/sestra zabezpečí P/K intimitu prostredia počas jednotlivých výkonov.

P3

PA/sestra inšpekciou vyšetrí P/K vonkajšie rodidlá a hodnotí znaky zápalu (bolesť, začervenanie,
opuch).

P4

PA/sestra zabezpečí P/K pokoj na posteli.

P5

PA/sestra sleduje a zaznamenáva u P/K vitálne funkcie podľa ordinácie lekára, prípadné zmeny hlási
lekárovi.
PA/sestra skompletizuje zdravotnú dokumentáciu a výsledky vyšetrení v rámci predoperačného
vyšetrenia podľa zvyklostí pracoviska.

P6
P7

PA/sestra pripraví operačné pole a poučí P/K o vedľajších účinkoch liekov (premedikácia).

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápale
Barhtoliniho žľazy

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/16
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P8

PA/sestra aplikuje premedikáciu a zabezpečí prevoz P/K na operačnú sálu (zákrokovú sálu)
s kompletnou dokumentáciou.

P9

Bezprostredná starostlivosť po výkone:
PA/sestra prevezme P/K z operačnej sály s kompletnou dokumentáciou.

P10

PA/sestra kontroluje vitálne funkcie u P/K v 1. hodine po operácii každých 15 min., neskoršie podľa
stavu P/K a ordinácie lekára.

P11

PA/sestra monitoruje na vonkajších rodidlách :

P12

•
ranu po operačnom výkone;
•
opuch;
•
hematóm;
•
drenáž.
PA/sestra po odznení účinkov anestézie nadviaže s P/K verbálny kontakt.

P13

PA/sestra monitoruje a zaznamenáva bolesť u P/K. V prípade potreby aplikuje ordinované analgetiká.

P14

PA/sestra sleduje a zaznamenáva prvú mikciu u P/K.

P15

PA/sestra zabezpečí intímnu hygienu P/K podľa jej zdravotného stavu.

P16

PA/sestra aplikuje P/K naordinovanú liečbu a sleduje účinok liekov.

P17

PA/sestra zaznamenáva do dokumentácie všetky potrebné údaje súvisiace s ošetrovaním P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaná o význame a priebehu jednotlivých ošetrovateľských výkonov.

V2

P/K je pripravená na chirurgický výkon.

V3

U P/K je monitorovaný celkový zdravotný stav.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané zrealizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápale Bartholiniho žľazy

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra o priebehu prípravy na
výkon z ošetrovateľského hľadiska?

P1-2

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

PROCES

Zabezpečila P/K intimitu počas jednotlivých
výkonov?
P3

Hodnotila PA/sestra prejavy zápalu u P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P4

Má P/K zabezpečený pokoj na posteli?

Otázka pre P/K

1b

0b

P5

Sledovala PA/sestra vitálne funkcie u P/K podľa
ordinácie lekára?

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

P6

Skompletizovala PA/sestra potrebnú
predoperačnú dokumentáciu?

P7

Zabezpečila PA/sestra prípravu operačného poľa?

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

P8

Aplikovala PA/sestra premedikáciu a zabezpečila
prevoz P/K na operačnú sálu?

Pozorovanie
PA/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

P9

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

P10

Postupovala PA/sestra podľa kritéria P10?

P11

Postupovala PA/sestra podľa kritéria P11?

P12

Nadviazala PA/sestra kontakt s P/K?

P13

Aplikovala PA/sestra v prípade potreby
ordinované analgetiká?

P14

Sledovala PA/sestra čas prvej mikcie u P/K?

P15

Zabezpečila PA/sestra intímnu hygienu P/K?

P16

Aplikovala PA/sestra naordinovanú liečbu P/K a
sledovala účinok liekov?

P17

Zaznamenala PA/sestra do dokumentácie všetky
potrebné údaje?

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/16

V1

Kontrolné kritériá
Je P/K informovaná o význame a priebehu
jednotlivých ošetrovateľských výkonov?

V2

Je P/K pripravená na chirurgický výkon?

V3

Je u P/K monitorovaný celkový zdravotný stav?

V4

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané zrealizované
výkony a s nimi súvisiace údaje?

Revízia č.:

1

Platné od:
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre
PA/sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápalových
ochoreniach vonkajších rodidiel

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/17

1z2
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti
 zmierniť bolesť a diskomfort
 predchádzať vzniku komplikácií
 edukovať pacientku o faktoroch vyvolávajúcich zápaly
vonkajších rodidiel

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pacientky so zápalovým ochorením vonkajších
hospitalizované na gynekologickom pracovisku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

rodidiel

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka / sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom
(ďalej len PA/sestra)

Š2

Prostredie:

Gynekologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

štandardné prístrojové vybavenie gynekologického pracoviska,
pomôcky na ošetrovateľské výkony podľa jednotlivých štandardov

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra informuje P/K o priebehu a význame jednotlivých výkonov z ošetrovateľského hľadiska.

P2

PA/sestra zabezpečí P/K intimitu prostredia počas jednotlivých výkonov.

P3

PA/sestra posúdi a zaznamená u P/K rizikové faktory vyvolávajúce zápal vonkajších rodidiel.

P4

PA/sestra inšpekciou P/K vyšetrí vonkajšie rodidlá a hodnotí prejavy zápalu /bolesť, opuch,
začervenanie/.

P5

PA/sestra zabezpečí P/K pokoj na posteli.

P6

PA/sestra sleduje a zaznamenáva u P/K vitálne funkcie podľa ordinácie lekára, prípadné zmeny hlási
lekárovi.

P7

PA/sestra odoberie P/K biologický materiál na vyšetrenie na základe indikácie 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

Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápalových
ochoreniach vonkajších rodidiel

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/17
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PA aplikuje pacientke naordinovanú liečbu /celkovú aj lokálnu/.

P9

PA/sestra poučí P/K o vedľajších účinkoch liekov.

P10

PA/sestra sleduje celkový stav P/K a prípadné zmeny oznámi lekárovi.

P11

PA/sestra edukuje P/K o:
 faktoroch vyvolávajúcich zápaly vonkajších rodidiel
 správnej intímnej hygiene
 hygiene pohlavného života.

P12

PA/sestra zaznamená do dokumentácie P/K realizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má informácie o význame a priebehu ošetrovateľských výkonov.

V2

P/K má zabezpečený pokoj na posteli.

V3

P/K má aplikovanú liečbu na základe indikácie lekára.

V4

P/K je edukovaná o rizikových faktoroch vyvolávajúcich zápal vonkajších rodidiel, intímnej hygiene
a hygiene pohlavného života.

V5

V dokumentácii P/K sú zaznamenané zrealizované výkony a s nimi súvisiace údaje.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o pacientku pri zápalových ochoreniach vonkajších rodidiel

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra o priebehu a význame
jednotlivých výkonov z ošetrovateľského
hľadiska?

P2

Zabezpečila PA/sestra P/K intimitu prostredia
počas jednotlivých výkonov?

P3

Posúdila PA/sestra u P/K rizikové faktory?

P4

Vyšetrila PA/sestra inšpekciou vonkajšie rodidlá?

P5

Zabezpečila PA/sestra P/Kpokoj na posteli?

P6

Sledovala PA/sestra P/K vitálne funkcie podľa
ordinácie lekára?

P7

Odobrala PA/sestra P/K biologický materiál
na základe indikácie lekára?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
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

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

Kontrola
dokumentácie

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

Aplikovala PA/sestra P/K naordinovanú liečbu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P9

Poučila PA/sestra P/K o možných vedľajších
účinkoch liekov?

Otázka pre P/K

1b

0b

P10

Sledovala PA/sestra celkový stav P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P11

Edukovala PA/sestra P/K podľa kritéria P11?

Otázka pre P/K

1b

0b

P12

Zaznamenala PA/sestra do dokumentácie P/K
výkony a s nimi súvisiace údaje?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Je P/K informovaná o význame a priebehu
jednotlivých ošetrovateľských výkonov?

VÝSLEDOK

Otázka pre P/K
V2

Je u P/K zabezpečený pokoj na posteli?

V3

Je u P/K aplikovaná liečba na základe ordinácie
lekára?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V4

Je P/K edukovaná o rizikových faktoroch
vyvolávajúcich zápal vonkajších rodidiel, intímnej
hygiene a hygiene pohlavného života?

Otázka pre P/K

1b

0b

V5

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané realizované
výkony a s nimi súvisiace údaje?

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:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Oplachovanie vonkajších rodidiel

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/GYN/18
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procesuálny štandard výkonu




Cieľ:

Strana

očistiť vonkajšie rodidlá
odstrániť zápach
predchádzať komplikáciám

Skupina starostlivosti:

pacientky s indikovaným oplachovaním vonkajších rodidiel

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka (PA)

Š2

Prostredie:

gynekologicko-pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

irigátor,
voda ohriata na teplotu ľudského tela,
podložná misa,
hygienické vložky 2 ks,
buničitá vata 10 ks ,
emitná miska,
pinzeta,
jednorazové rukavice 2 ks
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA informuje P/K o význame a spôsobe oplachovania vonkajších rodidiel.

P2

PA zabezpečí P/K intimitu prostredia počas výkonu.

P3
P4

PA pomôže P/K zaujať gynekologickú polohu a podloží pod ňu podložnú misu.
PA uchopí irigátor do nedominantnej ruky a dominantnou rukou oplachuje vonkajšie
rodidlá smerom od lonovej spony ku konečníku.

P5

PA osuší vonkajšie rodidlá buničitou vatou a pinzetou priloží hygienickú vložku.
PA zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí na pracovisku.

P6
P7

PA zaznamená realizáciu výkonu a s ním súvisiace 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.

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Oplachovanie vonkajších rodidiel

Platné od:

01.11.2014

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

P/K je informovaná a poučená o význame a spôsobe oplachovania vonkajších rodidiel.

V2

P/K je motivovaná PA k spolupráci počas výkonu.

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 Oplachovanie vonkajších rodidiel

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

P1

Informovala PA P/K o význame a spôsobe
oplachovania vonkajších rodidiel?

P2

Zabezpečila PA P/K intimitu prostredia počas
výkonu?

P3-5

Postupovala PA podľa kritérií uvedených v P3-5?

P6

Zabezpečila PA dekontamináciu pomôcok a ich
uloženie?

P7

Zaznamenala PA výkon do dokumentácie?

Otázka pre P/K
Otázka pre PA

Pozorovanie PA
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

V1

Je P/K informovaná o spôsobe oplachovania
vonkajších rodidiel?

Otázka pre P/K

V2

Je P/K motivovaná PA k spolupráci?
Je výkon zaznamenaný v dokumentácii P/K?

V3

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

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

Príjem rodičky na pôrodnú sálu
OSE SZ/GYN/19
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1
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01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

zabezpečiť plynulý proces prijatia rodičky na pôrodnícke pracovisko

Skupina starostlivosti:

rodičky prijímané na pôrod

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Pôrodná asistentka /PA/ v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Príjmová časť pôrodníckeho pracoviska vybavená gynekologickým stolom

Š2

Pomôcky :

tlakomer,
fonendoskop,
teplomer,
stetoskop,
hodinky,
kardiotokografický prístroj /CTG/,
gél,
reagencie na vyšetrenie moču,
Temešváryho roztok,
antiseptický roztok,
sterilné rukavice – 2 ks,
pelvimeter,
hygienické vložky – 1 ks,
osobná váha,
jednorazové rukavice – 4 ks,
pomôcky na holenie vonkajších rodidiel,
pomôcky na podanie očistnej klyzmy

Š4

Dokumentácia :

Pôrodnícka dokumentácia

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Príjem rodičky na pôrodnú sálu

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA sa rodičke pri prijímaní na pôrodnícke pracovisko predstaví a informuje ju o význame
ošetrovateľských intervencií v období pred, počas a po pôrode.

P2

PA oboznámi rodičku s jednotlivými časťami pôrodníckeho pracoviska.

P3

PA zaznamená potrebné identifikačné údaje z tehotenského preukazu rodičky do pôrodníckej
dokumentácie.
PA:

P4





počúva ozvy plodu
zistí frekvenciu a intenzitu kontrakcií u rodičky
pri podozrení na odtok plodovej vody vykoná Temešváryho skúšku.

-

zmeria fyziologické funkcie rodičky
vyšetrí moč chemicky
zistí aktuálnu hmotnosť rodičky
odmeria pelvimetrom vonkajšie rozmery panvy /ak nie sú zaznamenané v tehotenskom
preukaze/.

PA:
P5

P6
P7

PA zhodnotí celkový stav rodičky a privolá lekára.
PA spolupracuje s lekárom pri vaginálnom vyšetrení rodičky.

P8

PA vykoná vstupný CTG záznam trvajúci cca 20 minút, ak to dovoľuje vaginálny nález.

P9

PA vysvetlí rodičke z hľadiska pôrodnej asistencie význam holenia rodidiel pred pôrodom
a na základe jej informovaného súhlasu oholí rodidlá v potrebnom rozsahu.

P10

PA po zhodnotení vaginálneho nálezu zváži podanie očistného klystíru. Pred podaním klystíru poučí
rodičku o postupe vyprázdňovania hrubého čreva. Po vyprázdnení hrubého čreva umožní rodičke
vykonať hygienickú očistu.

P11

PA zabezpečí rodičke dostatočný príjem tekutín.

P12

PA zaznamená všetky realizované výkony a zistené údaje do pôrodníckej dokumentácie rodičky.

P13

PA zaznamená príjem rodičky do stavu pacientov.

P14

PA zabezpečí uloženie odevu, osobných vecí a cenností rodičky podľa zvyklostí zdravotníckeho
zariadenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Príjem rodičky na pôrodnú sálu

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/19
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Príjem rodičky na pôrodnícke pracovisko je kontinuálne zabezpečený.

V2

Rodička pozná meno ošetrujúcej pôrodnej asistentky.

V3

Rodička je oboznámená s jednotlivými časťami pôrodníckeho pracoviska.

V4

Rodička je informovaná o potrebe a význame ošetrovateľských výkonov v období pred, počas a po
pôrode.

V5

Rodička má vykonané predpôrodné vyšetrenia.

V6

V pôrodníckej dokumentácii rodičky sú zaznamenané všetky potrebné údaje.

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

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

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

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2
Š3

Š4

Kód
P1

P2

PR
OC
ES

P3

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem rodičky na pôrodnú sálu







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

Kontrolné kritériá
Má pôrodná asistentka vytvorené optimálne
podmienky na poskytovanie starostlivosti?
Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?
Má pôrodná asistentka k dispozícii pôrodnícku
dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Informovala pôrodná asistentka rodičku
o potrebe a význame ošetrovateľských intervencií
v období pred, počas a po pôrode?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Oboznámila pôrodná asistentka rodičku
s pôrodníckym pracoviskom?
Zaznamenala pôrodná asistentka potrebné
identifikačné údaje a údaje z tehotenského
preukazu rodičky do pôrodníckej dokumentácie?

P4-6

Vykonala a zaznamenala PA vyšetrenia uvedené
v kritériách P4-6?

P7

Spolupracovala PA s lekárom pri vaginálnom
vyšetrení rodičky?

P8

Revízia č.:

Vykonala PA vstupný 20-minútový
kardiotokografický záznam?

Kontrola
dokumentácie

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

Vysvetlila PA rodičke význam holenia rodidiel
pred pôrodom?

P10

Postupovala PA pri podaní klyzmy podľa kritéria
P10?
Umožnila PA rodičke vykonať hygienickú očistu
po podaní klyzmy?

P11

Zabezpečila PA rodičke dostatočný príjem
tekutín?

P12

Zaznamenala PA všetky realizované výkony
a zistené údaje do dokumentácie rodičky?

P13

Zaznamenala PA príjem rodičky do stavu
pacientov?

P14

Zabezpečila pôrodná asistentka uloženie odevu,
osobných vecí a cenností rodičky podľa zvyklosti
zariadenia?

Kód
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/19

V1-4
V5
V6

Kontrolné kritériá
Má rodička dostatok informácií v súvislosti s jej
prijatím na pôrodnícke pracovisko?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Otázka pre rodičku

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

4b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Má rodička vykonané predpôrodné vyšetrenia?
Obsahuje pôrodnícka dokumentácia všetky
potrebné údaje?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
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)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kardiotokografické monitorovanie

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/GYN/20

1z2

procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Strana



zistiť prípadné ohrozenie plodu a kontrakčnú činnosť
maternice
zaznamenať ozvy plodu a kontrakčnú činnosť maternice

Skupina starostlivosti:

tehotné ženy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka (PA)

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

kardiotokograf s príslušenstvom (CTG),
vodivý gél,
buničitá vata 5 ks,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

pôrodopis

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

PA skontroluje funkčnosť a vybavenosť prístroja.

P2

PA oboznámi tehotnú ženu s priebehom vyšetrenia a pomôže jej zaujať vhodnú polohu:
 základnú na chrbte
 alternatívnu – na boku (pri nevoľnosti).

P3

PA vonkajším vyšetrením zistí uloženie plodu v maternici, zvolí vhodné miesto na naloženie sond
a zapne CTG prístroj.

P4

PA pomocou elastických popruhov napojí monitorovacie sondy, ktoré predtým natrela vodivým gélom:
 sondu na monitorovanie frekvencie srdca plodu priloží na stranu chrbátika plodu
 sondu na monitorovanie kontrakčnej činnosti maternice priloží na fundus maternice.

P5

PA nastaví údaj o činnosti maternice na východiskovú hodnotu a zapne tlačidlo na zaznamenávanie CTG
– záznamu.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P6

PA zhotoví minimálne 20-minútový CTG – záznam a priebežne ho hodnotí.

P7

PA udržiava počas vyšetrenia slovný kontakt s tehotnou ženou.

P8

PA po zhodnotení CTG – záznamu odpojí sondy z brucha tehotnej ženy a vodivý gél odstráni buničitou
vatou.

P9

PA zaznamenáva realizáciu CTG do dokumentácie.

P10

PA označí CTG – záznam identifikačnými údajmi o pacientke, zabezpečí jeho vyhodnotenie lekárom
a založí ho do dokumentácie.

P11

PA informuje tehotnú ženu o výsledku vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Tehotná žena je oboznámená s priebehom vyšetrenia.

V2

Tehotná žena je oboznámená s výsledkami vyšetrenia.

V3

V dokumentácii tehotnej ženy sú záznamy o kardiotokografickom monitorovaní.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 Kardiotokografické monitorovanie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód
P1

P2

Kontrolné kritériá
Skontrolovala PA funkčnosť a vybavenosť
prístroja a pripravila si príslušné pomôcky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Oboznámila PA p/k s priebehom vyšetrenia,
poučila ju a pomohla jej zaujať vhodnú polohu
na monitoring?

Otázka pre P/K

Zvolila PA vhodné miesto na naloženie sond
a vonkajším vyšetrením zistila uloženie plodu
v maternici?

Pozorovanie PA
počas výkonu

PROCES

P3

P4

Napojila PA monitorovacie sondy správne?

P5

PA uviedla CTG prístroj do činnosti správne?

Otázka pre
sestru/PA

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

1b

1b

0b

0b

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

Zhotovila PA CTG-záznam podľa ordinácie lekára?

P7

Udržiavala PA slovný kontakt s tehotnou ženou
počas výkonu?

P8

1
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0b

1b

0b

Odpojila PA správne sondy z brucha ženy
a odstránila gél?

1b

0b

P9

Zaznamenala PA realizáciu CTG-záznamu
do dokumentácie?

1b

0b

P10

Označila PA CTG-záznam identifikačnými údajmi
tehotnej ženy?
Zabezpečila PA vyhodnotenie CTG-záznamu
lekárom?

1b

0b

P11

Informovala PA tehotnú ženu o
vyšetrenia?

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

2b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

výsledku

V1-2

Kontrolné kritériá
Bola p/k oboznámená s priebehom a výsledkami
monitoringu?

V3

Mala p/k urobený CTG záznam správne?

Pozorovanie PA
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre P/K

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

1b

Kód
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/20

Revízia č.:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Diagnostikovanie odtoku plodovej
vody

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/21

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

Procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

Diagnostikovať odtok plodovej vody

Skupina starostlivosti:

P/K hospitalizované na pôrodníckom pracovisku

Dátum kontroly:

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

reagencia na skúšku odtoku plodovej vody – Temešváryho roztok, emitná miska,
pinzeta, hygienická vložka zvlhčená plodovou vodou

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka vysvetlí P/K význam a postup Temešváryho skúšky na diagnostikovanie odtoku
plodovej vody.

P2

P6

Pôrodná asistentka prevezme od P/K zvlhčenú hygienickú vložku, vloží ju do emitnej misky a vykoná
Temešváryho skúšku.
Pôrodná asistenka zhodnotí zmenu sfarbenia zvlčenej hygienickej vložky ( ak ide o plodovú vodu,
sfarbenie je modrozelené).
Pôrodná asistentka si pri diagnostike odtoku plodovej vody všíma aj farbu, zápach a množstvo
odtečenej plodovej vody.
Pôrodná asistentka pri pozitívnom náleze odtoku plodovej vody vykoná kontrolné pôrodnícke vaginálne
vyšetrenie a auskultuje ozvy plodu.
Pôrodná asistentka informuje lekára a oznámi mu prípadné zistené odchýlky.

P7

Pôrodná asistentka informuje P/K o výsledku vyšetrenia.

P8

Pôrodná asistentka zabezpečí P/K hygienickú starostlivosť po odtečení plodovej vody.

P9

Pôrodná asistentka zaznamená výkon a diagnostický nález do dokumentácie.

P3
P4
P5

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Diagnostikovanie odtoku plodovej
vody

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/21
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná význam a postup diagnostikovania odtoku plodovej vody.

V2

P/K je poučená o nevyhnutnosti oznámenia odtoku plodovej vody pôrodnej asistentke.

V3

P/K je informovaná o výsledku Temešváryho skúšky.

V4

V dokumentácii je zaznamenaný výkon a údaje o diagnostickom náleze.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/GYN/21

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Diagnostikovanie odtoku plodovej
vody

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š1-2

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícií potrebné
pomôcky?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Vysvetlila pôrodná asistentka P/K význam a
postup Temešváryho skúšky na diagnostikovanie
odtoku plodovej vody?

P2

Ovláda pôrodná asistentka postup výkonu?

P3

Zhodnotila pôrodná asistentka správne sfarbenie
a hygienickej vložky?

P4

Posúdila pôrodná asistentka farbu a zápach
plodovej vody?

P5

Realizovala pôrodná asistentka kontrolné
pôrodnícke vaginálne vyšetrenie?

P6

Informovala pôrodná asistentka lekára o
zistených odchýlkach?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie PA
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

PROCES

P7
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Zabezpečila pôrodná asistentka P/K hygienickú
starostlivosť?

P9

Zaznamenala pôrodná asistentka výkon a zistenia
do dokumentácie?

dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Pozná P/Kk význam a postup vyšetrenia?

V2

Je P/K poučená o dôležitosti oznámenia odtoku
plodovej vody pôrodnej asistentke?

V3

Je P/K informovaná o výsledku vyšetrenia?

V4

Sú v dokumentácií zaznamenané údaje o výkone
a diagnostickom náleze?

Otázka pre P/K

Podpis:

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Dátum:

0b

Kontrola

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

1b
Otázka pre P/K

P8

V1

2z2

ošetrovateľský štandard
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

 zistiť panvové rozmery

Skupina starostlivosti:

tehotné ženy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka (PA)

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko, gynekologická ambulancia

Š3

Pomôcky :

ležadlo, pelvimeter

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA informuje tehotnú ženu o význame a spôsobe merania panvových rozmerov.

P2

PA uloží tehotnú ženu na ležadlo do polohy na chrbte alebo ju nechá v stoji s nohami tesne pri sebe.

P3

PA urobí štyri základné merania na zistenie rozmerov panvy:
1. meranie – distantia bispinalis /vzdialenosť medzi tŕňmi bedrových kostí; fyziologická
vzdialenosť je 25 -26 cm/; PA ukazovákmi obidvoch rúk vyhmatá tŕne bedrových
kostí a priloží na ne zakončenia /guľôčky/ pelvimetra; na stupnici roztvoreného
pelvimetra odčíta nameranú hodnotu
2. meranie – distantia bicristalis /vzdialenosť medzi hrebeňmi – najvypuklejšími bodmi na
bedrovej kosti; fyziologická vzdialenosť je 27 – 28 cm/; PA ukazovákmi obidvoch rúk
vyhmatá hrebene bedrových kostí, priloží na ne guľôčky pelvimetra a na stupnici
odčíta nameranú hodnotu
3. meranie – distantia bitrochanterica /vzdialenosť medzi chocholmi stehnových kostí;
fyziologická vzdialenosť je 30 – 32 cm/; PA ukazovákmi obidvoch rúk vyhmatá body
na stehnových kostiach, priloží na ne guľôčky pelvimetra a na stupnici odčíta
nameranú hodnotu
4. meranie – conjugata externa /vzdialenosť medzi výbežkom piateho lumbálneho stavca
a horným okrajom lonovej spony; fyziologická vzdialenosť je 19 – 20 cm/; PA počas
štvrtého merania uloží tehotnú ženu na ľavý bok s pokrčenou ľavou dolnou
končatinou v kolene; pravá dolná končatina je vystretá a posunutá dozadu; ak sa
meranie robí v stoji, tehotná žena zaujíma polohu ako pri prvých troch meraniach;
PA priloží guľôčky pelvimetra na vyššie uvedené miesta a na stupnici pelvimetra
odčíta nameranú hodnotu.
PA zaznamená realizáciu výkonu a zistené rozmery do dokumentácie.

P4

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 panvových rozmerov
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Tehotná žena je informovaná o význame a spôsobe realizácie vyšetrenia.

V2

Tehotná žena má rozmery panvy správne odmerané.

V3

Realizáciu výkonu a panvové rozmery má tehotná žena 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.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie panvových rozmerov

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre tehotnú
ženu

1b

0b

Ovláda PA postup pri meraní panvových
rozmerov?

Pozorovanie PA
počas výkonu

2b

0b

Zaznamenala PA zistené rozmery panvy do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód

Kontrolné kritériá

P1
PROCES







P2-3
P4

Informovala PA tehotnú ženu o spôsobe
a význame merania panvových rozmerov?

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

Je tehotná žena informovaná o význame
a postupe merania panvových rozmerov?

Otázka pre tehotnú
ženu

1b

0b

V2

Má tehotná žena rozmery panvy odmerané
správne?

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii zaznamenané rozmery panvy
tehotnej ženy?

Kontrola
dokumentácie

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:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

získať informácie o kontrakčnej činnosti maternice

Skupina starostlivosti:

tehotné ženy hospitalizované na pôrodníckom pracovisku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

hodiny s možnosťou sledovania sekúnd

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka oboznámi tehotnú ženu s významom a postupom palpačného monitorovania
kontrakčnej činnosti maternice.

P2

Pôrodná asistentka poučí tehotnú ženu o včasnej signalizácii nástupu kontrakcií.

P3

Pôrodná asistentka uloží tehotnú ženu do polohy na chrbte s vystretými nohami.

P4

Pôrodná asistentka priloží tehotnej žene ruku na brucho v oblasti pupka a palpačne určí intenzitu
kontrakcií podľa tvrdosti brucha a miesta šírenia kontrakčných vĺn. Intenzita kontrakcií môže byť slabá,
stredná a silná. Zároveň určí dĺžku trvania a časový interval medzi jednotlivými kontrakciami.

P5

Pôrodná asistentka sleduje pravidelnosť kontrakcií.

P6

Pôrodná asistentka počas kontrakcie sleduje reakcie tehotnej ženy, najmä na bolesť a určí stupeň
bolesti na stupnici od 0 do 10.

P7

Pôrodná asistentka zhodnotí kontrakčnú činnosť a reakciu tehotnej ženy na kontrakcie a urobí záznam
do pôrodníckej 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

Monitorovanie kontrakčnej činnosti

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Tehotná žena pozná dôvod monitorovania kontrakčnej činnosti maternice palpáciou.

V2

Tehotná žena je informovaná o intenzite kontrakčnej činnosti maternice a o ďalšom priebehu pôrodu.

V3

Tehotná žena spolupracuje s pôrodnou asistentkou a dodržiava jej inštrukcie.

V4

Tehotná žena má potrebné údaje 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.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Monitorovanie kontrakčnej činnosti

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Oboznámila pôrodná asistentka tehotnú
ženu s významom a postupom
palpačného monitorovania kontrakcií?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka
pre tehotnú ženu

1b

0b

Poučila pôrodná asistentka tehotnú ženu
o včasnej signalizácii kontrakčnej
činnosti?

Otázka
pre tehotnú ženu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód
P1

P2

P3
PROCES







Uložila pôrodná asistentka tehotnú ženu
do vhodnej polohy?

P4

Boli dodržané štandardné postupy
sledovania kontrakčnej činnosti u tehotnej ženy?

P5

Monitorovala pôrodná asistentka
pravidelnosť kontrakcií?

P6

Monitorovala pôrodná asistentka reakciu
tehotnej ženy na bolesť?

P7

Zaznamenala pôrodná asistentka
potrebné údaje do dokumentácie?

Pozorovanie PA
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
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Kontrolné kritériá
Pozná tehotná žena dôvod
monitorovania kontrakčnej činnosti?

Metóda hodnotenia
Otázka pre tehotnú
ženu

Má tehotná žena dostatok informácií
o intenzite kontrakčnej činnosti
a priebehu pôrodu?

V3

Spolupracuje tehotná žena s pôrodnou
asistentkou a dodržiava jej inštrukcie?

V4

Má tehotná žena zistené údaje
zaznamenané v dokumentácií?

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre tehotnú
ženu

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Monitorovanie oziev plodu
stetoskopom
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

• sledovať pravidelnosť oziev plodu;
• odhaliť alteráciu oziev plodu.
tehotné ženy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

stetoskop,
hodinky s možnosťou sledovania sekúnd

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka vysvetlí tehotnej žene význam monitorovania oziev plodu a pomôže jej zaujať
polohu na chrbte.

P2

Pôrodná asistentka si zvolí vhodné miesto monitorovania oziev plodu, najčastejšie na strane chrbátika
plodu.

P3

Pôrodná asistentka priloží stetoskop lievikovitou časťou na brucho tehotnej ženy v mieste kde
predpokladá uloženie chrbátika plodu a opačnou stranou stetoskopu počúva ozvy plodu. Fyziologické
ozvy plodu sú počuteľné ako dvojdobé, pripomínajúce tikot hodiniek a ich počet je v rozpätí od 120
do 160 za minútu.
Pôrodná asistentka si pri monitorovaní oziev plodu všíma frekvenciu a pravidelnosť.
Ozvy plodu sleduje:
• počas 30 sekúnd; ak sú ozvy pravidelné a výsledok vynásobí dvoma;
• celú minútu, ak sú ozvy nepravidelné, aby sa zistil presný počet.
Pôrodná asistentka monitoruje ozvy plodu u hospitalizovaných tehotných žien takto:
• bez kontrakčnej činnosti minimálna 2x denne
• v I. dobe pôrodnej minimálne každých 30 minút;
• v II. dobe pôrodnej po každej kontrakcii.

P4

P5

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Pôrodná asistentka v prípade zistenia odchýlok od normy urobí CTG záznam a informuje
ošetrujúceho lekára.

P7

Pôrodná asistentka zaznamená zistené údaje do dokumentácie tehotnej ženy.

2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Tehotná žena pozná význam monitorovania oziev plodu.

V2

Tehotná žena spolupracuje pri monitorovaní oziev plodu.

V3

U hospitalizovanej tehotnej ženy sú monitorované ozvy plodu v závislosti od kontrakčnej činnosti.

V4

V dokumentácii tehotnej ženy sú záznamy o monitorovaní oziev plodu.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Monitorovanie oziev plodu
stetoskopom

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4
Kód

PROCES







Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

P1

Kontrolné kritériá
Je tehotná žena dostatočne oboznámená
s výkonom ?

P2

Pozná pôrodná asistentka vhodné
miesto pre monitorovanie oziev plodu ?

P3

Ovláda pôrodná asistentka techniku
monitorovania oziev plodu?

P4

P5

P6

P7

Zhodnotila pôrodná asistentka
frekvenciu a pravidelnosť pri monitorovaní
oziev plodu?
Dodržala pôrodná asistentka časový
interval monitorovania oziev plodu ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka
pre tehotnú ženu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre PA

Urobila pôrodná asistentka potrebné
opatrenia v prípade zistenia odchýlok
oziev plodu od normy ?
Zaznamenala pôrodná asistentka zistené
údaje do dokumentácie tehotnej ženy ?

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

V3

V4

A OSE SZ/GYN/24

Kontrolné kritériá
Pozná tehotná žena význam
monitorovania oziev plodu ?
Spolupracuje tehotná žena pri monitorovaní oziev
plodu?

Sú u tehotnej ženy monitorované ozvy
plodu v závislosti od kontrakčnej
činnosti ?
Sú v dokumentácii tehotnej ženy
záznamy o monitorovaní oziev plodu?
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1
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka
pre tehotnú ženu

1b

0b

Otázka pre P/A

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

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

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

zistiť nález na pôrodných cestách pred pôrodom

Skupina starostlivosti:

tehotné ženy /rodičky v I. a II. dobe pôrodnej

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka,

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko, pôrodná sála, vyšetrovňa, čakacia izba pre I.d.p.

Š3

Pomôcky :

gynekologický vyšetrovací stôl,
posteľ,
bodová lampa,
sterilné rukavice – 1 pár,
nádoba s vlažným antiseptickým roztokom (10ml. BETADINE),
podložná misa

Š4

Dokumentácia:

Dekurz pre pôrodnú sálu, Ošetrovateľský záznam pre pôrodnícke pracoviská

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka informuje tehotnú ženu o spôsobe a význame vaginálneho vyšetrenia.

P2

Pôrodná asistentka poučí tehotnú ženu o nutnosti vymočiť sa pred vyšetrením.

P3
P4

Pôrodná asistentka zabezpečí tehotnej žene intimitu počas vyšetrenia.
Pôrodná asistentka pomôže zaujať tehotnej žene počas vyšetrenia gynekologickú polohu. Ak sa vyšetrenie realizuje mimo gynekologického vyšetrovacieho stola podloží pod gluteálnu časť ženy podložnú
misu.
Pôrodná asistentka opláchne tehotnej žene vonkajšie rodidlá vlažným antiseptickým roztokom.

P5
P6

Pôrodná asistentka asistuje lekárovi pri vaginálnom vyšetrení.
Ak vyšetruje sama, navlečie si rukavicu (za prísne aseptických podmienok) a vykoná vyšetrenie.
Palcom a malíčkom ruky rozhrnie veľké pysky ohanbia , ukazovák a prostredník vsunie do pošvového
otvoru. Súčasne druhou rukou palpuje vyšetrované časti cez prednú brušnú stenu.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P9
P10
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Pôrodná asistentka počas vyšetrovania sleduje stav maternicového hrdla, bránky, naliehajúcu časť,
zachovalosť vaku blán, krvácanie.
Pôrodná asistentka počas vyšetrovania usmerňuje tehotnú ženu aby bola uvoľnená a vyzýva ju
na spoluprácu.
Pôrodná asistentka po ukončení výkonu zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
Pôrodná asistentka informuje tehotnú ženu o výsledku vyšetrenia a zaznamená výkon a nález
do dokumentácie pacientky s označením dátumu a času realizácie vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Tehotná žena je informovaná o význame a spôsobe realizácie vyšetrenia.

V2

Tehotná žena má zabezpečenú intimitu počas výkonu.

V3

Tehotná žena spolupracuje počas vyšetrenia.

V4

Vyšetrenie tehotnej ženy sa realizuje za prísne aseptických podmienok.

V5

Tehotná žena je informovaná o výsledku vyšetrenia.

V6

Realizáciu výkonu a výsledky vyšetrenia má tehotná žena zaznamenané v pôrodníckej dokumentácii
s označením dátumu a času realizácie vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Vaginálne vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4
Kód
P1
P2
P3
PROCES







Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Oboznámila pôrodná asistentka P/K s priebehom
vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Informovala pôrodná asistentka tehotnú ženu
o nutnosti vymočiť sa pred výkonom?
Zabezpečila pôrodná asistentka P/K potrebnú
intimitu?

P4-7

Ovláda sestra pracovný postup ako je to uvedené
v kritériách procesu P4-7?

P8

Usmerňovala pôrodná asistentka P/K počas
výkonu a nabádala ju k spolupráci?

P9

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

P10

Metóda hodnotenia

Bola P/K informovaná o priebehu vyšetrenia?
Bol výsledok vyšetrenia zaznamenaný
do dokumentácie?

Otázka pre P/K

Pozorovanie PA
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Pozná tehotná žena význam a postup vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Má tehotná žena zabezpečenú intimitu počas
vyšetrenia?

Pozorovanie P/A
počas výkonu

1b

0b

V3

Spolupracovala tehotná žena počas výkonu?

Otázka pre P/A

1b

0b

V4

Je vyšetrenie realizované za prísne aseptických
podmienok?

Pozorovanie P/A
počas výkonu

1b

0b

V5

Je tehotná žena informovaná o výsledku
vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

V6

Sú v pôrodníckej dokumentácii zaznamenané
údaje o výkone a diagnostickom náleze?

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

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

zistiť uloženie plodu v maternici

Skupina starostlivosti:

tehotné ženy /rodičky v I. dobe pôrodnej

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

pôrodná asistentka,
pôrodnícke pracovisko, pôrodná sála, vyšetrovňa, čakacia izba pre I.d.p.
pôrodnícky vyšetrovací stôl,
posteľ,
rukavice – jednorazové (1-2 páry)
Dekurz pre pôrodnú sálu, Ošetrovateľský záznam pre pôrodnícke pracoviská,
pôrodná krivka

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4
P5

P6

Pôrodná asistentka vysvetlí tehotnej žene spôsob a význam vonkajšieho pôrodníckeho vyšetrenia.
Pôrodná asistentka uloží tehotnú ženu do polohy na chrbte a vyzve ju na spoluprácu.
Pôrodná asistentka si v rámci prevencie navlečie ochranné jednorazové rukavice.
Pôrodná asistentka sa postaví k tehotnej žene po jej pravom boku, obrátená tvárou k nej a vykoná štyri
základné pôrodnícke hmaty na zistenie uloženia plodu v maternici.
Prvý pôrodnícky hmat:
Pôrodná asistentka prvým pôrodníckym hmatom určí tvar maternice, výšku materničného dna
a uloženie plodu v maternici. Maternicu objíme dvoma rukami malíčkovými hranami tesne nad lonovou sponou a postupuje súmerne smerom k maternicovému dnu, kde zistí výšku maternicového dna
a jeho vzdialenosť od mečovitého výbežku sterna.
Druhý pôrodnícky hmat:
Pôrodná asistentka druhým pôrodníckym hmatom zistí uloženie chrbátika a malých častí plodu
v maternici. Pôrodná asistentka položí ruky na hrany maternice vo výške pupka a začne maternicu
prehmatávať po obidvoch stranách smerom k lonovej spone tak, že jednou rukou zatláča maternicu na
stranu a druhou rukou ju prehmatáva. Chrbátik vyhmatá ako tuhé, rovnomerné, doskovité teleso smerujúce od dna maternice k lonovej spone. Na druhej strane sú uložené drobné časti plodu.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Pawlikov hmat:
Pôrodná asistentka vykoná tretí pôrodnícky hmat-Pawlikov hmat ním dá určiť naliehajúca časť plodu,
poloha plodu, postavenie plodu, vzťah naliehajúcej časti k panvovému vchodu. Pôrodná asistentka pri
vyšetrovaní odtiahne palec pravej ruky naširoko od ostatných prstov, položí ruku nad lonovú sponu,
oblapí maternicu a postupne šetrne zovrie. Nahmatá naliehajúcu časť plodu hlavičku ako tvrdú, guľovitú rezistenciu a podľa záhlavia a čela určí postavenie plodu. Ak sa naliehajúcou časťou dá pohybovať,
nalieha na vchod panvy, ak nie, je už vstúpená do panvového vchodu. Druhou časťou Pawlikovho hmatu je vyhmatanie priebehu krčnej ryhy. Pri ľavom postavení prebieha krčná ryha zhora sprava nadol
doľava, pri pravom postavení zhora zľava, nadol doprava. Krčná ryha informuje aj o postupe pôrodu.
Ak Pawlikovým hmatom nenahmatáme krčnú ryhu ide o panvový koniec a ak je vchod prázdny ide
o priečnu polohu.
Štvrtý pôrodnícky hmat:
Pôrodná asistentka štvrtým pôrodníckym hmatom určí pomer medzi hlavičkou a panvovým vchodom
a kontroluje zostúpenie hlavičky do panvového vchodu. Pôrodná asistentka stojí po pravej strane tehotnej ženy ležiacej na gynekologickom vyšetrovacom stole, chrbtom k tvári tehotnej ženy a ruky má
položené plocho na bruchu tehotnej ženy tak, že jedna ruka je na lonovej spone a druhá ruka na hlavičke plodu. Ak sú prsty na hlavičke nižšie ako na spone, je nález priaznivý, tj. nejde o nepomer medzi
hlavičkou a panvovým vchodom.
Pôrodná asistentka prípadné zistenie odchýlky od fyziologického stavu hlási lekárovi.
Pôrodná asistentka informuje tehotnú ženu o výsledku vyšetrenia a zaznamená výkon a nález do dokumentácie pacientky s označením dátumu a času realizácie vyšetrenia. Výsledok parafuje svojim
podpisom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Tehotná žena je informovaná o význame a spôsobe realizácie vonkajšieho pôrodníckeho vyšetrenia.

V2

Tehotná žena je informovaná o výsledku vonkajšieho pôrodníckeho vyšetrenia.

V3

Realizáciu výkonu a výsledky vyšetrenia má tehotná žena zaznamenané v dokumentácii.

V4

Realizáciu výkonu a výsledky vyšetrenia má tehotná žena zaznamenané v pôrodníckej dokumentácii
s označením dátumu a času realizácie vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Vonkajšie pôrodnícke vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Vysvetlila pôrodná asistentka tehotnej žene spôsob a význam vyšetrenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

6b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

PROCES

Uložila pôrodná asistentka tehotnú ženu
do správnej polohy?
P2-8

Vykonala pôrodná asistentka štyri pôrodnícke
hmaty správnym spôsobom?

P9

Informovala pôrodná asistentka lekára
o zistených odchýlkach?

P10

Informovala pôrodná asistentka tehotnú ženu
o výsledku vyšetrenia?

Pozorovanie PA
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

Pozná tehotná žena postup a význam vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

V2

Je tehotná žena informovaná o výsledku
vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Sú v pôrodníckej dokumentácii zaznamenané
údaje o výkone a výsledkoch vyšetrenia?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Výplach pošvy

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/27
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

–
očistiť sliznicu pošvy
–
odstrániť zápach
–
aplikovať liečivé roztoky
pacientky s indikáciou na výplach pošvy

Dátum kontroly:

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

gynekologicko -pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

- irigátor,
infúzny stojan,
1 ks pošvová rúrka,
ordinovaný roztok ohriaty na teplotu ľudského tela,
1 pár rukavice,
pinzeta,
emitná miska,
10 ks štvorce buničitej vaty,
2 ks hygienické vložky
ďalšie pomôcky podľa zvyklostí pracoviska
- na výplach pošvy sa môže použiť aj špeciálna súprava odporúčaná výrobcom
liečiva

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka informuje p/k o význame a spôsobe výplachu pošvy.

P2

Pôrodná asistentka zabezpečí p/k intimitu prostredia počas výkonu.

P3

Pôrodná asistentka pomôže p/k zaujať gynekologickú polohu a opláchne rodidlá smerom od lonovej
spony ku konečníku.

P4

Pôrodná asistentka nedominantnou rukou v rukavici rozhrnie pysky ohanbia a za stáleho toku roztoku
zavedie rúrku druhou rukou do pošvy a vyplachuje ju, kým nevyteká číry roztok.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Výplach pošvy

Platné od:

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

2z2

P5

Pôrodná asistentka po výkone pomôže p/k zaujať polohu v sede, aby zvyšok roztoku z pošvy vytiekol,
osuší vonkajšie rodidlá a pinzetou priloží hygienickú vložku.

P6

PA zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P7

PA zaznamená realizáciu výkonu a iné s ním súvisiace údaje do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaná a poučená o význame a spôsobe výplachu pošvy.

V2

P/K je motivovaná pôrodnou asistentkou k spolupráci počas výkonu.

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:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

PROCES

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Výplach pošvy







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?
Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

P1

1

Strana

A OSE SZ/GYN/27

Š3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Informovala pôrodná asistentka p/k o význame
a spôsobe výplachu pošvy?

P2

Zabezpečila pôrodná asistentka P/K intimitu
prostredia počas výkonu?

P3-5

Postupovala pôrodná asistentka pri výplachu
pošvy podľa kritérií P3-5 ?

P6

Zabezpečila pôrodná asistentka dekontamináciu
pomôcok a ich uloženie?

P7

Zaznamenala pôrodná asistentka výkon
do dokumentácie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

Pozorovanie PA
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/GYN/27

Kontrolné kritériá
Je p/k informovaná a poučená o spôsobe
výplachu pošvy?

V2

Je p/k motivovaná pôrodnou asistentkou
k spolupráci?

V3

Je v dokumentácií p/k zaznamenaný realizovaný
výkon?

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia

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)

Dátum:
Podpis:



Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

2z2

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

Starostlivosť o rodičku v I. dobe
pôrodnej
OSE SZ/GYN/28
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

Zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť o rodičku počas I. doby pôrodnej

Skupina starostlivosti:

Rodičky v I. dobe pôrodnej hospitalizované na pôrodníckom
pracovisku

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Pôrodná asistentka /Ďalej len PA/

Š2

Prostredie:

Miestnosť pre I. dobu pôrodnú /I. DP/, pôrodná sála

Š3

Pomôcky :

stetoskop,
pomôcky na meranie fyziologických funkcií – tlakomer, stetoskop, hodinky
so sekundovou ručičkou, teplomer;
kardiotokografický prístroj,
gél,
antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel,
sterilné rukavice – 6 ks podľa dĺžky I. DP,
jednorazové rukavice – 16 – 20 ks,
podložná misa,
Temešváryho roztok na vyšetrenie odtoku plodovej vody,
štvorce buničitej vaty /jednorazové podložky/ - podľa potreby,
obrúsky /jednorazové utierky/ podľa potreby,
pomôcky na aplikáciu relaxačných techník – fit lopta, masážne oleje,
aromaterapia, muzikoterapia;
pôrodnícke vložky – 10 -12 ks – podľa potreby

Š4

Dokumentácia :

Pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA oboznámi rodičku s priebehom I. doby pôrodnej.

P2

PA poučí rodičku o správnej technike dýchania počas I. doby pôrodnej.

P3

PA auskultuje akciu srdca plodu minimálne každých 30 min.

P4

PA monitoruje frekvenciu, intenzitu a dĺžku trvania kontrakcií.

P5

PA vykonáva alebo spolupracuje s lekárom pri vonkajšom a vnútornom vyšetrení hodnotiacom
postup pôrodu minimálne každé tri hodiny.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Starostlivosť o rodičku v I. dobe
pôrodnej
OSE SZ/GYN/28
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P6

PA vykonáva kardiotokografický záznam podľa potreby.

P7

PA monitoruje odtok plodovej vody, jej charakter a množstvo.

P8

PA sleduje celkový stav rodičky a udržiava s ňou verbálny i neverbálny kontakt.

P9

PA zabezpečí rodičke príjem tekutín.

P10

PA sleduje vyprázdňovanie močového mechúra.

P11

PA zabezpečí rodičke potrebnú hygienickú starostlivosť.

P12

PA odporúča rodičke alternatívne metódy tlmenia pôrodných bolestí a relaxačné techniky podľa
možností pracoviska a výberu rodičky.

P13

PA povzbudzuje rodičku k spolupráci.

P14

PA zaznamená zistené údaje a zrealizované výkony do pôrodníckej dokumentácie rodičky.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Rodička má potrebné informácie o priebehu I. doby pôrodnej.

V2

Rodička používa správnu techniku dýchania počas I. doby pôrodnej.

V3

Rodička má vykonané vyšetrenia hodnotiace priebeh I. doby pôrodnej.

V4

Rodička pozná a využíva alternatívne metódy tlmenia pôrodných bolestí a relaxačné techniky.

V5

Rodička má potrebné údaje zaznamenané v dokumentácii.

V6

Rodička spolupracuje s pôrodnou asistentkou a dodržiava jej inštrukcie.
.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 rodičku v I. dobe
pôrodnej

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Má PA vytvorené optimálne podmienky na
poskytovanie starostlivosti?

Š3

Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Kód
P1

PROCES







Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Oboznámila PA rodičku s priebehom I. doby
pôrodnej?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

P2

Poučila PA rodičku o správnej technike dýchania
počas I. doby pôrodnej?

1b

0b

P3

Auskultovala PA akciu srdca plodu minimálne
každých 30n min.?

1b

0b

P4

Monitorovala PA frekvenciu, intenzitu a dĺžku
trvania kontrakcií?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P5

P6

Vykonávala alebo spolupracovala PA s lekárom
pri vonkajšom a vnútornom vyšetrení
hodnotiacom postup pôrodu minimálne každé tri
hodiny?
Vykonávala PA kardiotokografický záznam podľa
potreby?

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

P7
P8

PROCES

P9
P10
P11
P12

Monitorovala PA odtok plodovej vody, jej
charakter a množstvo?
Sledovala PA celkový stav rodičky?
Zabezpečila PA rodičke dostatočný príjem
tekutín?
Sledovala PA vyprázdňovanie močového
mechúra?
Zabezpečila PA rodičke potrebnú hygienickú
starostlivosť?
Odporučila PA rodičke alternatívne metódy
tlmenia pôrodných bolestí a relaxačné techniky?

1
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre rodičku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre rodičku

Povzbudzovala PA rodičku k spolupráci?

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

P14

Zaznamenala PA všetky zistené údaje
a zrealizované výkony do dokumentácie rodičky?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má rodička dostatok informácií o priebehu I.
doby pôrodnej ?
Používa rodička správnu techniku dýchania počas
I. doby pôrodnej ?
Má rodička vykonané vyšetrenia hodnotiace
priebeh I. doby pôrodnej?
Pozná a využíva rodička alternatívne metódy
a relaxačné techniky tlmiace pôrodnú bolesť?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

Pozorovanie rodičky

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre rodičku

1b

0b

V1
V2
V3
V4
V5

Má rodička všetky zistené údaje v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V6

Spolupracuje rodička s pôrodnou asistentkou
a dodržiava jej inštrukcie?

Otázka pre PA

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
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)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

fyziologické vedenie pôrodu a kontinuálna starostlivosť o rodičku
v II. dobe pôrodnej

Skupina starostlivosti:

hospitalizované rodičky v II. dobe pôrodnej

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Pôrodná asistentka /ďalej len PA/

Š2

Prostredie:

pôrodná sála

Š3

Pomôcky :

sterilný pôrodnícky balíček /zloženie:
4 ks rúšky, emitná miska, pinzeta, peán alebo tampónové kliešte, nožnice, ihelec,
8-10 ks tampónov, 4-5 ks gázových štvorcov/, sterilné rukavice – 2 ks,
jednorazové rukavice – 2-4 ks, gumená podložka, buničitá vata, jednorazová
podložka – 1 ks, svorka na pupok, pomôcky na odber pupočníkovej krvi,
pomôcky potrebné na biomedicínsky výskum /podľa potreby/ na základe
podpísaného informovaného súhlasu rodičky, šijací materiál, antiseptický roztok,
podložná misa, emitná miska, tlakomer, fonendoskop, teplomer, stetoskop,
hodinky, kardiotokografický prístroj, gél, pomôcky na intravenóznu aplikáciu
uterotoník a lokálnu aplikáciu anestetík, gumená zástera, galoše, operačná
čiapka, operačná maska, skúmavky na odber biologického materiálu podľa
zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

Pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA posúdi vaginálny nález rodičky. Pri úplnom otvorení bránky a zostúpení hlavičky až na panvové dno,
keď je šev šípový v priamom priemere a malú fontanelu možno nahmatať ako vedúci bod, pripraví
rodičku na pôrod a privolá lekára.

P2

PA pripraví za prísne aseptických podmienok pôrodnícky balíček na inštrumentačný stolík.

P3

PA pomôže rodičke zaujať gynekologickú polohu na pôrodníckej posteli, resp. inú alternatívnu polohu
podľa možností a zaužívaných zvyklostí daného pracoviska.

P4

PA monitoruje celkový stav rodičky.

P5

PA auskultuje ozvy plodu po každej kontrakcii.

P6

PA monitoruje kontrakcie rodičky.
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P7

PA spolupracuje s lekárom pri dezinfekcii vonkajších rodidiel a priľahlého okolia stehien, podbrušia
a hrádze.

P8

PA inštruuje rodičku o postupoch pri dýchaní a používaní brušného lisu počas kontrakcií a medzi
kontrakciami.

P9

PA podľa zvyklostí pracoviska privolá k pôrodu sestru z novorodeneckého oddelenia.

P10 PA po porodení hlavičky novorodenca podá na základe ordinácie lekára a poverenia na i.v. aplikáciu
intravenózne uterotoniká pre aktívne vedenie III. doby pôrodnej.
P11 PA spolupracuje s lekárom pri odbere krvi z pupočníka podľa zvyklostí pracoviska /určenie krvnej
skupiny novorodenca, bilirubín, Rh inkompatibilita, biomedicínsky výskum/.
P12 PA zaznamená všetky zrealizované výkony a s nimi súvisiace údaje do dokumentácie rodičky.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Rodička je oboznámená so štandardnými postupmi vedenia II. doby pôrodnej.

V2

U rodičky sú dodržané štandardné postupy vedenia II. doby pôrodnej.

V3

Rodička vyjadruje spokojnosť s priebehom II. doby pôrodnej.

V4

V dokumentácii rodičky sú zaznamenané výkony potrebné údaje týkajúce sa II. doby pôrodnej.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 rodičku v II. dobe
pôrodnej

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

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Otázka pre rodičku

1b

0b

Kód
P1
P2

P3
PROCES







P4-6

P7

P8

Kontrolné kritériá
Pripravila PA rodičku na pôrod na základe
vaginálneho nálezu?

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Pripravila PA pomôcky na vedenie pôrodu?
Uložila PA rodičku do vyhovujúcej polohy?

Pozorovanie PA
počas výkonu

Monitorovala PA celkový stav rodičky, ozvy
plodu a kontrakcie?
Spolupracovala PA s lekárom pri dezinfekcii
genitálií a priľahlých oblastí a zabezpečila sterilné
prostredie na pôrod?
Poučila PA rodičku o postupoch dýchania
a používania brušného lisu počas kontrakcií
a medzi kontrakciami?

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

P10

Privolala PA k pôrodu sestru
z novorodeneckého oddelenia podľa zvyklostí
pracoviska?
Podala PA na základe ordinácie lekára
a poverenia na i.v. aplikáciu intravenózne
uterotonikum po porodení hlavičky
novorodenca?

P11

Spolupracovala PA s lekárom pri odbere krvi
z pupočníka podľa zvyklostí pracoviska?

P12

Zaznamenala PA výkony a s nimi súvisiace údaje
do pôrodníckej dokumentácie?

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/GYN/29

Kontrolné kritériá
Bola rodička oboznámená so štandardnými
postupmi vedenia II. doby pôrodnej?

V2

Dodržali sa u rodičky štandardné postupy vedenia
II. doby pôrodnej?

V3

Je rodička spokojná s priebehom II. doby
pôrodnej?

V4

Sú v dokumentácii rodičky zaznamenané všetky
výkony a potrebné údaje?

Revízia č.:
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre rodičku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

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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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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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

poskytnúť kontinuálnu starostlivosť rodičke počas III. doby pôrodnej /III.
DP/

Skupina starostlivosti:

hospitalizované rodičky v III. dobe pôrodnej

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Pôrodná asistentka (ďalej len PA)

Š2 Prostredie:

Pôrodná sála

Š3 Pomôcky :

sterilný pôrodnícky balíček /zloženie:
4 rúšky, emitná miska, pinzeta, peán alebo tampónové kliešte, nožnice, ihelec,
8-10 tampónov, 4-5 gázových štvorcov/, svorka na pupok, sterilné rukavice – 2 ks,
jednorazové rukavice – 2 ks, šijací materiál, jednorazová podložka, štvorce buničitej
vaty, antiseptický roztok, podložná misa, emitná miska, gumená zástera, galoše,
miska na placentu, váha, krajčírske meradlo, operačná čiapka, obličajová maska,
skúmavky na odber biologického materiálu podľa zvyklostí zariadenia, pomôcky
na meranie fyziologických funkcií /tlakomer, fonendoskop, teplomer, hodinky/,
pomôcky na intravenóznu aplikáciu uterotoník a lokálnu aplikáciu anestetík

Š4 Dokumentácia :

Pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA poskytne rodičke informácie o priebehu a dĺžke III. doby pôrodnej.

P2

PA ponechá rodičku v gynekologickej polohe na pôrodníckej posteli, sleduje príznaky svedčiace o
odlučovaní placenty /vzostup fundu maternice nad pupok a jeho ukladanie zvyčajne viac doprava,
narastajúca dĺžka pupočníka pred vulvou a jeho opätovné nevťahovanie pri zatlačení za sponu,
krvácanie z pošvy následkom odlúčenia/.

P3

PA vyzve rodičku, aby zatlačila ako pri stolici a sleduje rodenie placenty.

P4

PA spolupracuje s lekárom pri inšpekcii vonkajších rodidiel, pošvy a krčka maternice.

P5

PA pripraví za prísne aseptických podmienok sterilné pomôcky na chirurgické ošetrenie epiziotómie,
prípadne iných pôrodných poranení.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

PA spolupracuje s lekárom pri chirurgickom ošetrení pôrodných poranení.

P7

PA odváži placentu a zmeria dĺžku pupočníka.

P8

PA zaznamená potrebné údaje týkajúce sa III. doby pôrodnej do pôrodníckej dokumentácie rodičky.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1
V2
V3

Rodička je dostatočne informovaná o priebehu III. doby pôrodnej.
Rodička má ošetrenú epiziotómiu, prípadne iné pôrodné poranenia.
Údaje týkajúce sa III. doby pôrodnej sú zaznamenané v pôrodníckej 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.:
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01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o rodičku v III. dobe
pôrodnej

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2
Š3







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

Kontrolné kritériá
Má PA vytvorené optimálne podmienky
na poskytovanie starostlivosti?
Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?
Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu ?

Š4

Kód

PROCES

P1

Kontrolné kritériá
Informovala PA rodičku o priebehu III. doby
pôrodnej?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia

P2

Pripravila PA rodičku do polohy vhodnej na pôrod
placenty a sledovala príznaky odlúčenia placenty?

P3

Vyzvala PA rodičku k spolupráci pri pôrode
placenty?

P4

Spolupracovala PA s lekárom pri inšpekcii
vonkajších rodidiel, pošvy a krčka maternice?

P5

Pripravila PA sterilné pomôcky potrebné na
chirurgické ošetrenie rodičky po pôrode?

1b

0b

P6

Spolupracovala PA s lekárom pri chirurgickom
ošetrení pôrodných poranení?

1b

0b

P7

Odvážila PA placentu a zmerala dĺžku pupočníka?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P8

Zaznamenala PA údaje týkajúce sa III. doby
pôrodnej do pôrodníckej dokumentácie ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie PA
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

A OSE SZ/GYN/30

Kontrolné kritériá
Má rodička dostatok informácií týkajúcich sa III.
doby pôrodnej?

V2

Má rodička ošetrenú epiziotómiu prípadne iné
pôrodné poranenia?

V3

Sú údaje týkajúce sa III. doby pôrodnej
zaznamenané v dokumentácii?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre rodičku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard starostlivosti v pôrodnej asistencii

Cieľ:

zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť o šestonedieľku počas
2-hodinového pobytu v pôrodnej sále

Skupina starostlivosti:

šestonedieľky v pôrodnej sále

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Pôrodná asistentka /PA/

Š2

Prostredie:

Pôrodná sála

Š3

Pomôcky :

Pomôcky nameranie fyziologických funkcií:
/tlakomer,
fonendoskop,
teplomer,
hodinky/,
hygienické vložky – 6-8 ks,
antiseptický roztok na oplachovanie genitálií,
podložná misa,
jednorazová podložka,
štvorce buničitej vaty

Š4

Dokumentácia :

Pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA informuje šestonedieľku o priebehu a dĺžke popôrodného obdobia.

P2

PA po ukončení chirurgického ošetrenia vymení znečistenú posteľnú bielizeň, opláchne
šestonedieľke rodidlá antiseptickým roztokom a prekryje ich pôrodníckou vložkou.

P3

PA poučí matku o dôležitosti včasného prvého priloženia novorodenca k prsníku kvôli stimulácii
laktácie a zabezpečí jeho prvé priloženie, ak je u novorodenca fyziologická pôrodná adaptácia.

P4

PA odmeria šestonedieľke fyziologické funkcie / TK,P,TT /.

P5

PA uloží šestonedieľku na chrbát s prekríženými nohami a ruky jej položí na maternicové dno.
Prikryje ju a nechá ju odpočívať.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P6

PA kontroluje šestonedieľke v 15 – 30–minútových intervaloch v priebehu 2 hodín:
 zavinovanie maternice /involúciu/
 výšku maternicového dna /má siahať do polovice vzdialenosti medzi pupkom a sponou/
 krvácanie z maternice.

P7

PA kontroluje šestonedieľke hrádzu /opuch, prítomnosť hematómu/.

P8

PA monitoruje u šestonedieľky:
 fyziologické funkcie / TK, P, TT/
 plnenie močového mechúra.

P9

PA ihneď informuje lekára o prípadných komplikáciách.

P10

PA ponúkne šestonedieľke tekutiny, prípadne ľahšiu stravu.

P11

PA vymieňa u šestonedieľky vložky podľa potreby.

P12

PA zaznamenáva údaje týkajúce sa popôrodného obdobia do pôrodníckej dokumentácie.

P13

PA po 2 hodinách po pôrode ošetrí šestonedieľku, podľa potreby zabezpečí vyprázdnenie močového
mechúra, opláchne rodidlá, vymení vložky, odmeria fyziologické funkcie a prevezie ju na oddelenie
šestonedieľok, pokiaľ sú kontrolované parametre v norme.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

V2

V3
V4
V5

Šestonedieľka je informovaná o priebehu popôrodného obdobia.
Šestonedieľka má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas 2 hodín
po pôrode.
Šestonedieľka je informovaná o zdravotnom stave svojho dieťaťa.
Šestonedieľka je prevezená po 2 hodinách po pôrode na oddelenie šestonedieľok.
Údaje týkajúce sa popôrodného obdobia sú zaznamenané v pôrodníckej 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.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o šestonedieľku
v popôrodnom období

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Má PA vytvorené optimálne podmienky na
poskytovanie starostlivosti?

Š3

Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Kód
P1

PROCES







Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Informovala PA šestonedieľku o priebehu
popôrodného obdobia?

P2

Zabezpečila PA u šestonedieľky potrebnú
hygienickú starostlivosť po jej chirurgickom
ošetrení?

P3

Poučila PA šestonedieľku o dôležitosti včasného
priloženia novorodenca k prsníku a zabezpečila
ho, pokiaľ to umožňovala popôrodná adaptácia
novorodenca?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno

Nie

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie PA
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

P4

Skontrolovala PA fyziologické funkcie
u šestonedieľky?

1b

0b

P5

Uložila PA šestonedieľku podľa postupu
uvedeného v kritériu P5 ?

1b

0b

P6-8

Kontrolovala PA celkový zdravotný stav
šestonedieľky podľa kritérií P6-8?

3b

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

P9

PROCES

Informovala PA lekára o prípadných
komplikáciách?
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Kontrola
dokumentácie

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Má šestonedieľka dostatok informácií týkajúcich
sa popôrodného obdobia?

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

V2

Má šestonedieľka zabezpečené monitorovanie
celkového zdravotného stavu počas 2-3 hodín
po pôrode?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V3

Bola šestonedieľka informovaná o zdravotnom
stave svojho dieťaťa?

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

V4

Bola šestonedieľka prevezená po 2-3 hodinách
po pôrode na oddelenie šestonedieľok?

1b

0b

1b

0b

Ponúkla PA šestonedieľke tekutiny po pôrode?

P11

Vymieňala PA šestonedieľke hygienické vložky
podľa potreby?

P12

Zaznamenala PA údaje týkajúce sa popôrodného
obdobia do pôrodníckej dokumentácie?

P13

Kód
V1

V5

Postupovala PA pri prevoze šestonedieľky na
oddelenie šestonedieľok podľa postupu
uvedeného v kritériu P13?
Kontrolné kritériá

Sú údaje týkajúce sa popôrodného obdobia
zaznamenané v dokumentácii ?

Otázka pre
šestonedieľku

Kontrola
dokumentácie

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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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

podporiť primárne hojenie pôrodného poranenia

Skupina starostlivosti:

šestonedieľky s pôrodným poranením

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ďalej len PA)

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

jednorazové rukavice min. 8 ks,
vložky podľa potreby,
emitná miska,
pinzeta,
antiseptický roztok,
podložná misa,
jednorazová podložka min. 4 ks,
štvorce buničitej vaty,
čistá posteľná bielizeň,
ostatné pomôcky podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA vysvetlí šestonedieľke proces primárneho hojenia a význam starostlivosti o pôrodné poranenie.

P2

PA poučí šestonedieľku o dôležitosti hygienickej starostlivosti o vonkajšie rodidlá po každom močení
a po stolici; pri neschopnosti šestonedieľky postarať sa o seba jej PA pomôže s vykonávaním
hygienickej starostlivosti.

P3

PA poučí šestonedieľku o potrebe:
- častého vymieňania vložiek
- vzdušného kúpeľa pôrodného poranenia.

P4

PA informuje šestonedieľku o vhodnom spôsobe sadania a vstávania.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P5

PA edukuje šestonedieľku o vhodnej výžive na prevenciu obstipácie.

P6

PA denne kontroluje hojenie pôrodného poranenia.

P7

PA pri zistení príznakov začínajúcej sa infekcie /opuch, začervenanie, bolestivosť/ informuje lekára.

P8

PA zaznamenáva zistené údaje do dokumentácie šestonedieľky.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Šestonedieľka pozná význam starostlivosti o pôrodné poranenie.

V2

Šestonedieľka dodržiava inštrukcie PA týkajúce sa starostlivosti o pôrodné poranenie.

V3

V dokumentácii šestonedieľky sú záznamy o sledovaní hojenia pôrodného poranenia.

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

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 pôrodného
poranenia

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

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii pôrodnícku
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre PA

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

Kód
P1

P2

PROCES







P3
P4
P5
P6

Kontrolné kritériá
Oboznámila PA šestonedieľku s procesom
primárneho hojenia a starostlivosťou o pôrodné
poranenie?
Poučila PA šestonedieľku o dôležitosti hygienickej
starostlivosti o vonkajšie rodidlá po každom
vyprázdnení?
Zabezpečila PA šestonedieľke pomoc pri
vykonávaní hygienickej starostlivosti?
Informovala PA šestonedieľku o postupoch
napomáhajúcich rýchlejšie hojenie pôrodného
poranenia?
Oboznámila PA šestonedieľku o vhodnom
spôsobe sadania a vstávania?
Edukovala PA šestonedieľku o vhodnej výžive
na prevenciu obstipácie?
Kontrolovala PA denne hojenie pôrodného
poranenia?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
šestonedieľku

Pozorovanie PA
počas výkonu

P7

Urobila PA potrebné opatrenia pri zistení
príznakov začínajúcej sa infekcie?

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

P8

Zaznamenala PA zistené údaje do dokumentácie?

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/GYN/32

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

V1

Kontrolné kritériá
Pozná šestonedieľka význam starostlivosti
o pôrodné poranenie?

V2

Dodržiava šestonedieľka inštrukcie PA?

Otázka pre PA

V3

Sú v dokumentácii záznamy o sledovaní
pôrodného poranenia?

Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
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:
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 v pôrodnej asistencii

Cieľ:

kontrolovať involúciu maternice a lochií v šestonedelí

Skupina starostlivosti:

šestonedieľky hospitalizované na lôžkovom pôrodníckom oddelení

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka /PA/

Š2

Prostredie:

oddelenie gynekológie a pôrodníctva

Š3

Pomôcky :

jednorazové rukavice 1 pár,
vložky 2 ks,
emitná miska 1 ks,
antiseptický roztok na oplachovanie rodidiel 50 ml,
podložná misa 1 ks podľa zvyklostí pracoviska

Š4

Dokumentácia :

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA informuje šestonedieľku o sledovaní lochií a o dôležitosti vyprázdnenia močového mechúra pred
hodnotením involúcie maternice.

P2

PA zabezpečí intimitu prostredia počas realizácie výkonu.

P3

PA pomôže šestonedieľke zaujať gynekologickú polohu na posteli.

P4

PA odstráni použité vložky z rodidiel a podľa nich posúdi rozsah krvácania.

P5

PA vyzve šestonedieľku na vyprázdnenie močového mechúra a opláchne rodidlá antiseptickým
roztokom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

P6

P7

P8
P9
P10

ošetrovateľský štandard
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PA po vymočení pacientky miernym tlakom na fundus monitoruje zavinovanie maternice /výšku
a konzistenciu/ 2x denne:
- po pôrode je fundus približne 2 prsty pod pupkom
- 12 hod. po pôrode je na úrovni pupka
- deň po pôrod na 1 prst pod pupkom
- druhý deň po pôrode 2 prsty pod pupkom
- 3. – 4. deň po pôrode 3 prsty pod pupkom
- 5. – 8. deň po pôrode2 prsty nad symfýzou
- 10. – 14. deň po pôrode je tesne nad horným okrajom symfýzy.
PA monitoruje konzistenciu vylučovaných lochií, pričom si všíma ich vzhľad a charakter /farbu,
zápach/:
- 1. týždeň krvavé lochie /lochia cruenta rubra/, farba tmavočervená, môžu sa vyskytovať
malé koagulá, zápach podobný menštruačnej krvi
- 2. týždeň hnedočervené lochie /lochia sanguinolenta fusca/, farba hnedočervená, bez
koagúl, bez zápachu
- 3. – 6. týždeň belavé lochie /lochia seropurulenta alba/, farba krémová až belavá, bez
zápachu.
PA zabezpečí dekontamináciu pomôcok a ich uloženie podľa zvyklostí pracoviska.
PA pri zistení komplikácií informuje lekára.
PA zistené údaje a poznatky zaznamená do pôrodníckej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Šestonedieľka je informovaná a dostatočne poučená o involúcii maternice.

V2

Šestonedieľka má zabezpečené monitorovanie involúcie maternice a vylučovania lochií pôrodnou
asistentkou.

V3

Šestonedieľka spolupracuje s pôrodnou asistentkou.

V4

V dokumentácii šestonedieľky sú zaznamenané zistené údaje.

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

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

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka
pre šestonedieľku

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

Š4

Kód
P1

P2

PROCES







Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Informovala PA šestonedieľku o sledovaní lochií
a dôležitosti vyprázdnenia močového mechúra
pred hodnotením involúcie maternice?
Zabezpečila PA intimitu prostredia?

P3-6

Monitorovala PA zavinovanie maternice?

P7

Monitorovala PA konzistenciu vylučovaných
lochií, ich vzhľad a charakter?

P8

Zabezpečila PA dekontamináciu pomôcok a ich
uloženie?

P9

Urobila PA potrebné
zistených komplikácií?

opatrenia

P10

Zaznamenala PA do dokumentácie všetky zistené
údaje?

Pozorovanie PA
počas výkonu

Kontrola pomôcok

v prípade

1b
Kontrola
dokumentácie
1b

0b

0b

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/GYN/33

Kontrolné kritériá

V1

Má šestonedieľka dostatok informácií o involúcii
maternice?

V2

Má šestonedieľka zabezpečené monitorovanie
involúcie maternice a lochií?

V3

Spolupracuje šestonedieľka s pôrodnou
asistentkou?

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky potrebné
údaje?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre
šestonedieľku
Kontrola
dokumentácie
Otázka pre PA
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

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

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

Revízia č.:

1

Spolupráca pôrodnej asistentky
pri odbere pupočníkovej krvi

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/34
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procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Skupina starostlivosti:

asepticky odobrať dostatočné množstvo materiálu
(pupočníkovej krvi)
 správne uskladniť odobratú vzorku
 správne vedenie dokumentácie a príprava na transport
rodičky na pôrodnej sále

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY

Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka (PA)

Š2

Prostredie:

pôrodná sála

Š3

Pomôcky :

2 ks sterilný kompres, sterilné rukavice 2 páry; odberovú sadu dodáva Cord blood
center /sterilný odberový vak, 1 ks ihla s krytom, sterilná skúmavka s uzáverom,
20 ml striekačka, 1 ks sterilná ihla, kovové svorky, Desident spray, fyziologický
roztok, sťahovacie a zaťahovacie kliešte/

Š4

Dokumentácia:

Pôrodopis, sprievodný list PLK (potvrdený pečiatkou a podpisom lekára –
pôrodníka)

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

PA oboznámi rodičku s postupom pri odbere pupočníkovej krvi.

P2

PA skompletizuje dokumentáciu v rámci prípravy na odber.

P3

PA zabezpečí správnu polohu rodičky na pôrodnej posteli.

P4

PA spolupracuje s lekárom pri príprave sterilného poľa na odber pupočníkovej krvi.

P5

PA po očistení pupočníkovej šnúry postrieka Desident sprayom asi 10 cm nad miestom, kde je
pupočníkova šnúra zaškrtená peánom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 pôrodnej asistentky
pri odbere pupočníkovej krvi

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/40
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P6

PA zalomí hadičku od odberového vaku peánom a priškrtí tak, aby do nej nevnikol vzduch. Ihlu
odberového vaku podá sterilne lekárovi, ktorý vykoná odber. Lekár urobí vpich do pupočníkovej šnúry,
PA uvoľní zalomenú a priškrtenú hadičku. Voľnou rukou premiešava krúživými pohybmi odoberanú krv
s roztokom CPD-A pod rovinou vpichu. Sleduje náplň pupočníkovej vény. Keď prestane krv odtekať,
zaškrtí peánom hadičku a pupočník nad miestom vpichu. Po ukončení zberu PLK krv z hadičky stiahne
do vaku, aby sa premiešala s CPD-A roztokom. Nakoniec uzatvorí vak 2 kovovými svorkami a odpeánuje.

P7

PA po pôrode placenty spolupracuje s lekárom pri odbere PLK z placentárnych žíl. Do 20 ml striekačky
natiahne 3 ml CPD-A roztoku zo satelitného vaku a vydezinfikuje miesto vpichu Desident sprayom. Po
odbere nechá ihlu na striekačke a ponechá kryt na ihle. Takto zabalenú a označenú striekačku priloží
k odberovej súprave.

P8

PA odoberie 10 ml venóznej krvi od matky novorodenca do priloženej striekačky EDTA a označí ju.

P9

PA uloží materiál do špeciálneho odberového vaku a uskladní v chladničke pri teplote 4 ⁰C.

P10

PA zaznamená výkon do pôrodníckej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Rodička spolupracuje s PA a dodržiava inštrukcie.

V2

Odber bol uskutočnený asepticky a v dostatočnom množstve.

V3

Odobratá pupočníkova krv je správne označená a uskladnená.

V4

Zrealizovaný výkon je správne zdokumentovaný.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 pôrodnej asistentky
pri odbere pupočníkovej krvi

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Š1-2

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š4

Kód
P1

P2

PROCES

P3

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?
Kontrolné kritériá
Informovala PA P/K o postupe pri odbere
pupočníkovej krvi?
Skompletizovala a skontrolovala PA
dokumentáciu k odberu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola pomôcok

Otázka pre PA
Kontrola
dokumentácie

Zabezpečila PA správnu polohu rodičky na
pôrodnej posteli k odberu pupočníkovej krvi?

P4

Spolupracovala PA s lekárom pri príprave
sterilného poľa na odber pupočníkovej krvi ?

P5

Vykonala PA správne dezinfekciu miesta vpichu
pred odberom?

P6-7

Spolupracovala PA s lekárom pri odbere
pupočníkovej krvi podľa kritéria P6-7?

Pozorovanie PA
počas výkonu

Pozorovanie PA
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

Odobrala a označila PA venóznu krv od matky
novorodenca?

P9

Uskladnila PA odobratý materiál podľa predpisu?

P10

Zaznamenala PA výkon do pôrodníckej
dokumentácie?

Kód

VÝSLEDOK

OSE SZ/GYN/34

Kontrolné kritériá
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Otázka pre
P/K

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre PA

V1

Spolupracovala P/K počas odberu pupočníkovej
krvi s personálom?

Otázka pre PA

1b

0b

V2

Bol odber pupočníkovej krvi zrealizovaný podľa
platných zásad asepsy?
Bolo odobraté
dostatočné množstvo krvi?

Otázka pre PA

1b

0b

V3

Je odobratá pupočníková krv správne označená
a uskladnená?

Pozorovanie PA
počas výkonu

1b

0b

V4

Sú všetky údaje o odbere správne zaznamenané v
dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:



2z2

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie bazálnej teploty

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/GYN/35
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

zistiť hodnotu bazálnej teploty
pacientky s indikáciou na meranie bazálnej teploty

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra (ďalej len PA/sestra)

Š2

Prostredie:

gynekologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

lekársky teplomer,
stojan na teplomer,
emitná miska,
jednorazové rukavice – 1 pár,
dezinfekčný roztok na teplomer

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia, menštruačný kalendár

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra informuje P/K o význame a spôsobe merania bazálnej teploty v pošve ráno po zobudení.

P2

PA/sestra informuje P/K o hodnotách bazálnej teploty:
 v proliferačnej fáze (1. – 14. deň) sú hodnoty bazálnej teploty fyziologické
 v sekrečnej fáze (14. – 16. deň) sa hodnoty bazálnej teploty zvýšia v porovnaní s fyziologickými
hodnotami približne o 0,5˚C
 v predmenštruačnej fáze (2. – 3. deň) sa hodnoty normalizujú.

P3

PA/sestra edukuje P/K o:
 spôsobe merania bazálnej teploty P/K samou
 spôsobe zaznamenávania bazálnej teploty do menštruačného kalendára.

P4

PA/sestra zabezpečí P/K intimitu prostredia počas výkonu.

P5

PA/sestra vyzve P/K, aby si lekárskym teplomerom odmerala bazálnu teplotu v pošve, resp. bazálnu
teplotu odmeria PA/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

Revízia č.:
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P6

PA/sestra zabezpečí dekontamináciu teplomeru a jeho uloženie podľa zvyklostí pracoviska.

P7

PA/sestra nameranú hodnotu bazálnej teploty zaznamená do dokumentácie.

2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaná o význame a spôsobe merania bazálnej teploty.

V2

Pri meraní bazálnej teploty je dodržaný predpísaný postup.

V3

V dokumentácii P/K je zaznamenaná nameraná hodnota bazálnej teploty.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie bazálnej teploty







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

Strana

A OSE SZ/GYN/35

Š1-3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Informovala PA/sestra P/K o význame a spôsobe
merania bazálnej teploty?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Informovala PA/sestra P/K o hodnotách bazálnej
teploty?

P3

Edukovala PA/sestra P/K o spôsobe merania
a zaznamenávania bazálnej teploty?

P4

Zabezpečila PA/sestra P/K intimitu prostredia?

1b

0b

Vyzvala PA/sestra P/K, aby si odmerala bazálnu
teplotu sama?

1b

0b

Kontrola
Pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P5

P6

P7

Zabezpečila PA/sestra dekontamináciu teplomeru
a jeho uloženie?
Zaznamenala PA/sestra nameranú hodnotu
bazálnej teploty do dokumentácie?

Otázka pre P/K

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

Kód
VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/GYN/35

Kontrolné kritériá
Je P/K informovaná o spôsobe a význame
merania bazálnej teploty?

V2

Je dodržaný odporúčaný postup pri meraní
bazálnej teploty?

V3

Je v dokumentácii P/K zaznamenaná nameraná
hodnota bazálnej teploty?
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Metóda hodnotenia

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)

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

Technika dojčenia

Platné od:

01.11.2014

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

OSE SZ/GYN/36
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

naučiť šestonedieľku správnu techniku dojčenia

Skupina starostlivosti:

šestonedieľky hospitalizované na pôrodníckom pracovisku

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:
Š3 Pomôcky :
Š4 Dokumentácia :

pôrodná asistentka /ďalej len PA/
pôrodnícke pracovisko
informačný materiál, odborná literatúra, letáky
pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 PA zabezpečí šestonedieľke súkromie počas dojčenia.
P2 PA posúdi zručnosti šestonedieľky týkajúce sa techniky dojčenia.
P3 PA poučí šestonedieľku o dôležitosti dôkladného umytia rúk pred každým dojčením
a odstriekavaním mlieka.
P4 PA oboznámi šestonedieľku s hygienickým zásadami potrebnými pri starostlivosti o prsníky v čase
dojčenia:
 prsníky umývať raz denne teplou vodou bez mydla
 neodporúča sa umývať prsníky tesne pred dojčením, pretože sa tým odstraňujú ochranné látky,
ktoré sa nachádzajú na bradavkách; zároveň sa tým naruší vôňa, podľa ktorej sa dieťa orientuje
 prsníky neutierať, ale nechať voľne osušiť; pri osušovaní požívať mäkký uterák, ktorý dobre
absorbuje vlhkosť.
P5 PA informuje šestonedieľku, aby na prsníky nepoužívala nijaké kozmetické
antiseptické prípravky, ktoré môžu vyvolať podráždenie kože.
P6 PA poučí šestonedieľku o rôznych polohách pri dojčení a pomôže jej zvoliť správnu polohu:
 horizontálna poloha
 poloha v sede
 vertikálne poloha
 futbalová poloha
P7 PA upozorní šestonedieľku na dodržiavanie zásady prikladania dieťaťa k prsníku, nie prsníku
k dieťaťu; názorne ukáže, ako správne priložiť dieťa k prsníku tak, aby bolo otočené tvárou k prsníku
s nosom oproti bradavke; hlava a telo dieťaťa musia byť v jednej línii; pri nesprávnom priložení
dieťaťa k prsníku dochádza k popraskaniu bradaviek.
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P8 PA realizuje správneho pridržiavania prsníka šestonedieľkou:
 prsty sa nesmú dotýkať dvorca
 prsník si šestonedieľka podopiera zdola prstami, zhora palcom, pričom ukazovák s palcom
vytvárajú písmeno C.
P9 PA vysvetlí šestonedieľke, ako vyvolať u dieťaťa hľadací reflex:
 dotknutím sa úst alebo hornej pery dieťaťa prstom alebo bradavkou
 vytlačením kvapky mlieka na bradavku a dotýkaním sa ňou úst dieťaťa
PA upozorní šestonedieľku, že široko otvorené ústa ako pri zívaní sú správnou odpoveďou na dráždivý
podnet.
P10 PA realizuje nácvik správneho priloženia dieťaťa k prsníku tak, aby:
 uchopilo čo najväčšiu časť dvorca, a to viac pod bradavkou ako nad ňou
 dolná pera dieťaťa bola vyvrátená dozadu; brada a hrot nosa sa tesne dotýkajú matkinho
prsníka
PA vysvetlí šestonedieľke, že nemá odtláčať prsník od nosa dieťaťa, lebo dieťa je pri správnej polohe
schopné dýchať okrajom nosových otvorov; Odtláčaním môže vysúvať dieťaťu bradavku z úst.
P11 PA vysvetlí šestonedieľke, že má podporovať dojčenie podľa chuti a potrieb dieťaťa:
 frekvencia kŕmenia je individuálna, pohybuje sa v rozpätí od 6-krát do 15-krát za 24 hodín
 trvanie kŕmenia sa pohybuje v rozpätí od 10 do 30 minút; potrebné je, aby dieťa spontánne
pustilo prsník.
P12 PA vysvetlí šestonedieľke význam prikladania dieťaťa k jednému prsníku počas dojčenia, pri
ďalšom dojčení k druhému prsníku; len pri hypogalakcii môže dojčiť z obidvoch prsníkov; kŕmenie
z jedného prsníka počas dojčenia zabezpečuje dieťaťu dostatok predného mlieka - je bohaté na vodu,
aj zadného mlieka - je bohaté na tuky, poskytuje dieťaťu dostatok energie.
P13 PA zaznamená zistené údaje o technike dojčenia používané šestonedieľkou do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Šestonedieľka je poučená o správnej technike dojčenia.
V2 Šestonedieľka spolupracuje s PA a dodržiava jej inštrukcie.
V3 Dokumentácia šestonedieľky obsahuje všetky údaje súvisiace s technikou dojčenia.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 Technika dojčenia







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Š1-2

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Kontrola prostredia

2b

0b

Š3

Má pôrodná asistentka k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má pôrodná asistentka k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
šestonedieľky

1b

0b

Otázka pre
šestonedieľku

2b

0b

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

Pozorovanie PA
počas výkonu

4b

0b

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

Kód
P1

P2
P3
PROCES

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Zabezpečila PA šestonedieľke počas dojčenia
súkromie?
Posúdila PA u šestonedieľky zručnosti týkajúce sa
techniky dojčenia?
Dodržiava šestonedieľka správne hygienické
zásady pred dojčením a po ňom?

P4-5

Pozná šestonedieľka hygienické zásady, ktoré
treba dodržiavať pred dojčením, počas neho a po
ňom?

P6

Pozná šestonedieľka rôzne polohy pri dojčení?

P7-10

Realizovala PA nácvik správnej techniky dojčenia
so šestonedieľkou?

P11

Je šestonedieľka informovaná o tzv. dojčení na
požiadanie?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
šestonedieľku
Otázka pre PA

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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Platné od:
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P12

Otázka pre
šestonedieľku

1b

0b

P13

Zaznamenala PA do dokumentácie údaje
o technike dojčenia používané šestonedieľkou?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre
šestonedieľku

Áno

Nie

1b

0b

V1

Kontrolné kritériá
Je šestonedieľka poučená o správnej technike
dojčenia?

V2

Spolupracuje šestonedieľka s PA a dodržiava jej
inštrukcie?

Otázka pre PA

1b

0b

V3

Obsahuje dokumentácia šestonedieľky všetky
údaje súvisiace s technikou dojčenia?

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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Je šestonedieľka informovaná o výhodách
kŕmenia z jedného prsníka počas jedného
dojčenia?

Kód

VÝSLEDOK
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu v pôrodnej asistencii

Cieľ:

predísť komplikáciám pri dojčení a infekcii prsníkov

Skupina starostlivosti:

šestonedieľky hospitalizované na pôrodníckom pracovisku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka

Š2

Prostredie:

pôrodnícke pracovisko

Š3

Pomôcky :

hygienické potreby,
sterilné gázové štvorčeky (20 ks),
epitelizačné masti,
materská podprsenka,
informačný materiál (letáky, brožúry, DVD - nosič, nástenky...)

Š4

Dokumentácia:

pôrodnícka dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pôrodná asistentka posúdi u matky úroveň vedomostí o ošetrovaní prsníkov.

P2

Pôrodná asistentka poučí matku o dôležitosti dôkladného umytia rúk pred každým dojčením alebo
ostriekavaním mlieka.

P3

Pôrodná asistentka oboznámi matku s hygienickými zásadami potrebnými pri starostlivosti o prsníky
v čase dojčenia :




P4

prsníky umývať 1x denne teplou vodou bez mydla, lebo mydlo pri častom používaní vysušuje
pokožku a znižuje prirodzené pH kože
neodporúča sa umývať prsníky tesne pred dojčením, pretože sa takto odstraňujú ochranné látky, ktoré sa nachádzajú na bradavkách a naruší sa vôňa, podľa ktorej sa dieťa orientuje
prsníky neutierať ale nechať voľne usušiť. V prípade, že si žena prsníky utiera, na osušenie by
mala používať mäkký uterák, ktorý dobre absorbuje vlhkosť.

Pôrodná asistentka informuje matku, aby na prsníky nepoužívala žiadne kozmetické a antiseptické
prípravky, ktoré môžu vyvolať podráždenie kože.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P5

Pôrodná asistentka poučí matku o natretí bradavky materinským mliekom po ukončení dojčenia,
pretože má hojivý účinok.

P6

Pôrodná asistentka upozorní matku, aby na podoprenie prsníkov použila čistú, vyžehlenú, bavlnenú,
dostatočne veľkú materskú podprsenku so zapínaním vpredu, ktorú si má vymeniť podľa potreby,
minimálne však 1x denne.

P7

Pôrodná asistentka poučí matku (v prípade potreby) o správnom spôsobe odstriekavania materského
mlieka z prsníkov:







P8

pred odstriekavaním je vhodné nahriať prsníky teplou sprchou, soluxom alebo priložením
teplého obkladu,
pred a počas odstriekavania robiť prsnú masáž krúživými pohybmi rukou v smere od bázy prsníka k bradavke (žena si má všímať najmä stvrdnuté miesta, ktoré sa má snažiť rozmasírovať).
špičku palca priložiť nad dvorec, špičku ukazováka priložiť pod dvorec tak, aby prsty tvorili
písmeno „ C ´´,
celý prsník rytmicky pritláčať ostatnými prstami a dlaňou k hrudníku (stlačiť asi o 1 – 2 cm)
a opäť uvoľňovať, až začne mlieko odkvapkávať,
prsty posúvať dookola tak, aby sa odstriekalo mlieko zo všetkých segmentov, ale nepoužívať
silný tlak prstov, pretože sa môžu zablokovať mliekovody,
celý postup niekoľkokrát opakovať na oboch prsníkoch dovtedy, kým nebudú oba prsníky
mäkké a uvoľnené.

P10

Pôrodná asistentka odporúča matke počas odstriekavania postupovať trpezlivo, pretože sa mlieko
spočiatku uvoľňuje len veľmi pomaly.
Pôrodná asistentka oboznámi matku o spôsobe zachytávania odstriekaného mlieka do sterilnej, resp.
vyvarenej nádoby s dostatočne širokým priemerom, ktorú si vopred pripraví.
Pôrodná asistentka informuje matku, ako postupovať pri samovoľnom odtekaní menšieho množstva
mlieka v dôsledku oxytocínového reflexu: po dojčení vložiť do podprsenky špeciálne vložky na zachytávanie odtekajúceho mlieka, ktoré je potrebné vymieňať pri každom dojčení, alebo prikryť prsníky
vyvarenou a vyžehlenou plienkou, ktorú treba vymieňať po každom navlhnutí plienky materským mliekom, minimálne však 1x denne.

P11

Pôrodná asistentka poučí matku o spôsobe ošetrenia drobných poranení na bradavkách:

P9



umyť a osušiť bradavky



na ragády aplikovať jemnú vrstvu epitelizačných mastí (podľa výberu) vytlačením asi 1 cm
na sterilný gázový štvorček a prekryť dvorec prsníka

P12



umožniť vzdušný kúpeľ prsníkov



pred dojčením odstrániť zbytok masti a umyť prsník teplou vodou.

Pôrodná asistentka informuje matku o spôsobe správneho držania bradavky dieťaťom. Pri nesprávnom držaní bradavky dieťaťom dochádza k popraskaniu bradaviek.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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Pôrodná asistentka upozorní matku na riziko vzniku komplikácií v súvislosti s dojčením a spôsob ich
predchádzania:


význam hygieny



správna technika satia



ošetrenie ragád



rozpoznanie stavov vzniku možných komplikácií :

 príznaky zdurených prsníkov – postihnuté sú oba prsníky, sú zdravé, tvrdé, horúce, bolestivé,
zvýšená telesná teplota
 príznaky zablokovaného mliekovodu – postihnutý jeden prsník, lokálne tvrdý, mierne bolestivý studený opuch, zvýšená telesná teplota
 príznaky zápalu v prsníku – postihnutý jeden prsník, lokálne červený, horúci, bolestivý opuch,
horúčka.
P14

Pôrodná asistentka zaznamená údaje o spôsobe ošetrovania prsníkov dojčiacej matky
do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Šestonedieľka je dostatočne poučená o dôležitosti ošetrovania prsníkov.

V2

Šestonedieľka spolupracuje s pôrodnou asistentkou a dodržiava jej inštrukcie.

V3

Na prsníkoch šestonedieľky sa nenachádzajú príznaky možných komplikácií.

V4

Šestonedieľka vie demonštrovať teoreticky aj prakticky postup starostlivosti o prsníky.

V5

Dokumentácia šestonedieľky obsahuje všetky údaje súvisiace s ošetrovaním prsníkov.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 prsníkov dojčiacej matky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2

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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu?

Kód

Kontrolné kritériá
Posúdila pôrodná asistentka u matky úroveň
vedomostí o ošetrovaní prsníkov?

P1
P2-6

P7-9
PROCES







Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre PA

1b

0b

5b

0b

3b

0b

Pozná matka hygienické zásady, ktoré je
potrebné dodržiavať pred, v čase a po dojčení?
Pozná matka správne postupy správneho
vyprázdňovania prsníkov?

Otázka pre P/K

P10

Vie matka, ako postupovať pri samovoľnom
odtekaní mlieka?

1b

0b

P11

Pozná matka spôsoby pri ošetrovaní malých
poranení na bradavkách?

1b

0b

P12

Je matka poučená o tom, ako má dieťa správne
držať bradavku pri dojčení?

1b

0b

P13

Pozná matka riziko vzniku komplikácií v spojitosti
s dojčením a ich predchádzanie?

1b

0b

P14

Zaznamenala pôrodná asistentka do
dokumentácie údaje o spôsobe ošetrovania
prsníkov?

1b

0b

Otázka pre 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/GYN/37

Kontrolné kritériá
Je matka dostatočne poučená o dôležitosti
ošetrovania prsníkov?

V2

Spolupracuje matka s pôrodnou asistentkou
a dodržiava jej inštrukcie?

V3

Sú matkine prsníky bez príznakov komplikácií?

V4

P/K vie demonštrovať postup ošetrovania
prsníkov

V5

Obsahuje dokumentácia matky všetky údaje
súvisiace s ošetrovaním prsníkov?
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1
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie P/K
Kontrola
dokumentácie

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

2z2

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

Charakteristika štandardu:

Revízia č.:

Starostlivosť o pacientku s deficitom Platné od:
sebaopatery
OSE SZ/GYN/38

1
01.11.2014
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procesuálny štandard výkonu
 poskytnúť P/K pomoc pri aktivitách počas dňa
 zapojiť P/K do programu ošetrovateľskej starostlivosti
 podporovať aktivitu a samostatnosť P/K pri rannej a večernej toalete
a tým predísť vzniku problémov z nedostatočnej hygieny

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pacientky s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly

najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:

Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

pôrodná asistentka /ďalej len PA/, sestra
lôžko P/K, kúpeľňa
pomôcky na hygienickú očistu,
veci dennej potreby P/K,
podložná misa,
gumovka,
jednorazová podložka,
jednorazové rukavice – 1 pár,
hygienické vložky – 2 ks,
polohovacie pomôcky
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 PA/sestra posúdi zdravotný stav P/K :
 fyzický a psychický stav
 rozsah pohybovej aktivity
 schopnosť a ochotu spolupracovať.
P2 PA/sestra informuje P/K o potrebe a postupe výkonu hygienickej starostlivosti.
P3 PA/sestra vytvorí optimálne prostredie na výkon hygienickej starostlivosti.
P4 PA/sestra umiestni hygienické pomôcky na dosah ruky P/K a podporuje ju v samoobslužných aktivitách,
kompenzuje iba tie pohyby, ktoré P/K nemôže vykonať sama.
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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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P5 PA/sestra sleduje stav kože P/K.
P6 PA/sestra pomôže P/K pri vyzliekaní a obliekaní osobnej bielizne, úprave nechtov a vlasov.
P7 PA/sestra upraví lôžko P/K a podľa potreby vymieňa posteľnú bielizeň.
P8 PA/sestra zabezpečí dostatočné súkromie P/K pri vyprázdňovaní.
P9 PA/sestra venuje pozornosť vylučovaniu stolice a moču
 pri inkontinencii stolice používa jednorazové plienky
 pri močovej inkontinencii je vhodné zaviesť permanentný katéter alebo používa jednorazové
plienky.
P10 PA/sestra informuje P/K o potrebe pohybu zmeny polôh pri ležaní.
P11 PA/sestra naučí P/K meniť polohu v rámci jej možností alebo polohuje P/K podľa plánu polohovania.
P12 PA/sestra uloží veci dennej potreby P/K na dosah ruky.
P13 PA/sestra ubezpečí P/K, že príde k nej vždy, keď bude potrebovať pomoc.
P14 PA/sestra venuje pozornosť psychike P/K:
 uplatňuje empatickú komunikáciu
 umožňuje spoluúčasť P/K na starostlivosti
 podporuje schopnosť sebaopatery P/K.
P15 PA/sestra hlási lekárovi každú zmenu zdravotného stavu P/K.
P16 PA/sestra zdokumentuje realizované intervencie, reakcie P/K, zistené problémy zaznamená
do zdravotnej/ošetrovateľskej dokumentácie.
P17 PA/sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4
V5

P/K má zabezpečenú pomoc a podporu v samoobslužných aktivitách.
P/K má zabezpečené intímne a bezpečné prostredie pri osobnej hygiene a vyprázdňovaní.
P/K spolupracuje pri polohovaní.
P/K verbalizuje psychickú pohodu.
V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané realizované intervencie, reakcie P/K a zistené
problémy.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 pacientku
s deficitom sebaopatery

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

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

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

Š3

Má PA/sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
výkon hygienickej starostlivosti, na
vyprázdňovanie a polohovanie P/K?

Š4

Má PA/sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
?

Kód
P1
P2

PROCES

P3

P4
P5

PR
OC
ES







Kontrolné kritériá
Posúdila PA/sestra zdravotný stav P/K
z hľadiska miery sebestačnosti?
Informovala PA/sestra P/K o potrebe a postupe
výkonu hygienickej starostlivosti?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre
PA/sestru
Otázka pre P/K

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Zabezpečila PA/sestra P/K optimálne prostredie
pri osobnej hygiene?
Umiestnila PA/sestra P/K hygienické pomôcky na
dosah ruky, podporila ju v samoobslužných
aktivitách?
Venovala PA/sestra pozornosť stavu kože P/K?

P6

Upravila PA/sestra P/K nechty, vlasy a pomohla
jej s obliekaním?

P7

Upravila PA/sestra lôžko P/K?

Pozorovanie
PA/sestry
počas výkonu

Pozorovanie
PA/sestry

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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počas výkonu
P8
P9
P10-11
P12
P13
P14
P15
P16-17
Kód

Venovala PA/sestra pozornosť psychickému stavu
P/K v priebehu starostlivosti ?
Hlásila PA/sestra lekárovi každú zmenu
v zdravotnom stave P/K?
Zdokumentovala PA/sestra potrebné údaje a
zabezpečila dekontamináciu pomôcok?

Kontrola prostredia

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
PA/sestru

2b

0b

1b

0b

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

Kontrola
dokumentácie

V3

Kontrolné kritériá
Má P/K zabezpečenú
 pomoc pri samoobslužných aktivitách
 intimitu a bezpečnosť prostredia pri
osobnej hygiene a vyprázdňovaní?
Spolupracuje P/K pri polohovaní?

V4

Verbalizuje P/K psychickú pohodu?

Otázka pre P/K

1b

0b

V5

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky
intervencie PA/sestry, reakcie P/K a zistené
problémy?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V1-2
VÝSLEDOK

Zabezpečila PA/sestra P/K intímne prostredie pri
vyprázdňovaní ?
Venovala PA/sestra zvýšenú pozornosť P/K
s inkontinenciou stolice a moču?
Informovala PA/sestra P/K o potrebe zmeny
polohy v pravidelných intervaloch? Dodržiavala
PA/sestra u P/K plán polohovacích hodín?
Uložila PA/sestra veci dennej potreby P/K na
dosah ruky?
Ubezpečila PA/sestra P/K o svojej prítomnosti
v prípade potreby?

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Technika vyšetrovania prsníka
palpačnou metódou

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

• odhaliť patologické útvary v prsníkovej žľaze
• edukovať ženu o správnej technike samovyšetrovania prsníka
palpačnou metódou

Skupina starostlivosti:

ženy v reprodukčnom období a po menopauze

Dátum kontroly:

najmenej 2-krát ročne, priebežne, nepravidelne

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

pôrodná asistentka/sestra (ďalej len PA/sestra)

Š2

Prostredie:

Gynekologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

Informačný a propagačný materiál

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

PA/sestra zabezpečí žene súkromie počas vyšetrovania prsníka.

P2

PA/sestra vysvetlí žene dôvod a postup pri vyšetrovaní prsníka palpačnou metódou, upozorní ženu
na možné útvary v prsníku, ktoré môže hmatať.

P3

PA/sestra poučí ženu o tom, v akých polohách sa vyšetrovanie prsníka realizuje.

P4

PA/sestra upozorní ženu na dodržiavanie zásady vyšetrovania prsníkov palpačnou metódou raz
mesačne:
 u žien vo fertilnom veku po menštruácii
 u žien po menopauze v ktorýkoľvek ľahko zapamätateľný deň (napr. prvý deň v mesiaci).
PA/sestra vyzve ženu, aby sa vyzliekla do pása a vzpriamene sa postavila pred ňu s voľne spustenými
hornými končatinami.
PA/sestra starostlivo sleduje prsníky, všíma si ich symetriu, tvar a zmeny na koži; požiada ženu, aby
zdvihla hornú končatinu (najprv jednu, potom druhú) a založila ju za hlavu; ďalej pozoruje obrysy
prsníkov; zároveň poučí ženu o tom, že túto fázu vyšetrovania môže realizovať sama pred zrkadlom.

P5
P6

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Technika vyšetrovania prsníka
palpačnou metódou

Platné od:
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P7

PA/sestra bruškami prstov prehmatá v stoji žene obidva prsníky; postupuje systematicky podľa
kvadrantov od periférie prsníka smerom k bradavke; zvýšenú pozornosť venuje hornému vonkajšiemu
kvadrantu, kde prsníková žľaza vybieha až do podpazušia; v podpazuší sa sústredí na hľadanie
lymfatických uzlín.

P8

PA/sestra jemne stlačí bradavku medzi prstami (najprv jednu, potom druhú) a všíma si na nej akékoľvek
nepravidelnosti, najmä možnú sekréciu z bradavky.

P9

PA/sestra vysvetlí žene, že ďalšia časť vyšetrenia bude prebiehať v ľahu na chrbte na rovnej podložke
s mierne vyvýšenou časťou hrudníka (napr. podložením malého vankúša) na vyšetrovanej strane; hornú
končatinu na vyšetrovanej strane si žena uloží pod hlavu.

P10

PA/sestra bruškami prstov prehmatá obidva prsníky podobne ako pri vyšetrovaní v stoji; nakoniec
prehmatá dvorček a bradavku každého prsníka; poučí ženu o tom, že túto fázu samovyšetrovania
prsníkov realizuje tak, že ruku na vyšetrovanej strane má žena pod hlavou a prsník prehmatáva
bruškami prstov druhej ruky.

P11

PA/sestra zaznamená zistené údaje do dokumentácie.

P12

PA/sestra požiada ženu o praktické znázornenie postupu vyšetrovania prsníka palpačnou metódou;
v prípade pochybností u ženy PA/sestra postup samovyšetrovania prsníka zopakuje.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

PA/sestra motivuje ženu k spolupráci.

V2

Žena ovláda správnu techniku samovyšetrovania prsníkov palpačnou metódou.

V3

Dokumentácia ženy obsahuje údaje zistené pri vyšetrení prsníkov.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba 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 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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Vyhodnotenie splnenia štandardu Technika vyšetrovania prsníka
palpačnou metódou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:

ŠTRUKTÚRA

Dátum:
Metódy:

Kód
Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?

Š3

Má PA k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má PA k dispozícii pôrodnícku dokumentáciu?

Kód

Kontrolné kritériá
Zabezpečila PA/sestra žene počas vyšetrovania
prsníkov súkromie?

P1

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

P2

Vysvetlila PA/sestra žene dôvod a postup pri
vyšetrovaní prsníka?

P3

Je žena informovaná o polohách, v ktorých sa
vyšetrovanie prsníka realizuje?

1b

0b

P4

Pozná žena časový interval, v ktorom sa odporúča
realizovať vyšetrovanie prsníka palpačnou
metódou?

1b

0b

PROCES

Otázka pre ženu

P5-10

P11

P12

Postupovala PA/sestra pri vyšetrovaní prsníka
palpačnou metódou podľa kritérií P5-10?

Pozorovanie
PA/sestry počas
výkonu

6b

0b

Zaznamenala PA/sestra zistené údaje do
dokumentácie?

Kontrola
Dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie ženy

1b

0b

Overila si PA/sestra, či žena prakticky ovláda
vyšetrovanie prsníka palpačnou metódou?

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/GYN/39

Kontrolné kritériá

V1

Motivovala PA/sestra ženu k spolupráci?

V2

Ovláda žena správnu techniku samovyšetrenia
prsníka palpačnou metódou?

V3

Obsahuje dokumentácia ženy všetky zistené
údaje?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre
PA/sestru

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie ženy

1b

0b

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 - 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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