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OSE SZ/INT/

Por.č.

Označenie

Názov štandardu

Dátum
platnosti

1.

OSE SZ/INT/01

Aplikácia liečiva per rectum

1.10.2013

2.

OSE SZ/INT/02

Aplikácia inzulínu perom

1.10.2013

3.

OSE SZ/INT/03

Spolupráca pri podaní intravenóznej injekcie

1.1.2014

4.

OSE SZ/INT/04

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie hladiny glukózy

1.10.2013

5.

OSE SZ/INT/05

Odber moču na mikrobiologické/bakteriologické vyšetrenie

1.10.2013

6.

OSE SZ/INT/06

Sesterská vizita

1.10.2013

7.

OSE SZ/INT/07

Odber moču na vyšetrenie

1.10.2013

8.

OSE SZ/INT/08

Odber stolice na parazitologické vyšetrenie

1.1.2014

9.

OSE SZ/INT/09

Meranie saturácie kyslíka pulzným oxymetrom

1.1.2014

10.

OSE SZ/INT/10

Zavedenie periférnej intravenóznej kanyly

1.10.2013

11.

OSE SZ/INT/11

Holterov monitoring

1.10.2013

12.

OSE SZ/INT/12

24 hodinové monitorovanie krvného tlaku

1.10.2013

13.

OSE SZ/INT/13

Bicyklová ergometria

1.10.2013

14.

OSE SZ/INT/14

Spolupráca sestry pri elektrickej kardioverzii

1.10.2013

15.

OSE SZ/INT/15

Spolupráca sestry pri zavedení perkutánnej endoskopickej
gastrostómii PEG

1.10.2013

16.

OSE SZ/INT/16

Napojenie pacienta na monitorovacie zariadenie

1.1.2014

17.

OSE SZ/INT/17

Starostlivosť o hemodialyzačné katétre dialyzovaných
pacientov

1.10.2013

18.

OSE SZ/INT/18

Aplikácia bioptrónovej lampy

1.10.2013

19.

OSE SZ/INT/19

Spolupráca pri lekárskej vizite

1.1.2014

20.

OSE SZ/INT/20

Meranie glykémie glukometrom

1.1.2014

21.

OSE SZ/INT/21

Bilancia príjmu a výdaja tekutín

1.1.2014

22.

OSE SZ/INT/22

Hodinová diuréza

1.1.2014

23.

OSE SZ/INT/23

Odšivavenie pacienta

1.1.2014

24.

OSE SZ/INT/24

Prevencia pádu u hospitalizovaných pacientov – Gaitov
funkčný test

1.1.2014

25.

OSE SZ/INT/25

Spirometrické vyšetrenie

1.1.2014

26.

OSE SZ/INT/26

Spolupráca sestry pri katetrizácii moču jednorázovým
katetrom u muža

1.1.2014

27.

OSE SZ/INT/27

Spolupráca sestry pri odbere bioptického materiálu

1.1.2014

28.

OSE SZ/INT/28

Spolupráca sestry pri zavádzaní PK u muža

1.10.2013

29.

OSE SZ/INT/29

Výplach ucha

1.1.2014

30.

OSE SZ/INT/30

Výter z nosa

1.1.2014
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31.

OSE SZ/INT/31

Výter z ucha

1.1.2014

32.

OSE SZ/INT/32

Výter z hrdla

1.1.2014

33.

OSE SZ/INT/33

Výter z recta

1.1.2014

34.

OSE SZ/INT/34

Zavedenie rektálnej rúrky

1.1.2014

35.

OSE SZ/INT/35

Spolupráca sestry pri bronchofibroskopii

1.1.2014

36.

OSE SZ/INT/36

Aplikácia intravenóznej terapie volumetrickou pumpou

1.1.2014

37.

OSE SZ/INT/37

Odber moču uzavretým systémom z retenčného katétra

1.1.2014

38.

OSE SZ/INT/38

Ošetrovanie dekubitov I. Štádium

1.1.2014

39.

OSE SZ/INT/39

Ošetrovanie dekubitov II. Štádium

1.1.2014

40.

OSE SZ/INT/40

Ošetrovanie dekubitov III. - IV. štádia

1.1.2014
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Správnou aplikáciou liekov do konečníka dosiahnuť liečebný
efekt.
Podať ordinovanú dávku liekov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania liekov do konečníka.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra /sestra so špecializáciou / pôrodná asistentka, v spolupráci so zdravotníckym asistentom.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, domáce prostredie alebo iné prirodzené sociálne
prostredie pacienta, vyčlenené priestory na podávanie liekov do konečníka,
vyšetrovacie lôžko (v blízkosti ktorých je toaleta) alebo upravené priestory
na izbe, chrániac pritom intimitu pacienta.

Š3

Pomôcky :

Podnos, ordinovaný čapík, masť alebo roztok, perforovaný nadstavec na
tubu s masťou, irigačná súprava, rektálne rúrky, peán, jednorázové rukavice,
vazelína alebo 1% Mesocain gél, drevená lopatka, buničitá vata, absorbčná
podložka, podložná misa, toaletný papier, emitná misa, tvárová maska
alebo tvárový štít.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU
Sestra /PA pripraví pacienta:
-

informuje pacienta o dôvode, druhu a postupe aplikácie liekov a ich účinkoch,

-

upozorní pacienta na pocit plnosti v konečníku po aplikácii lieku,

-

zabezpečí pacientovi intimitu počas výkonu (vyčlenené priestory na podávanie liekov do

P1

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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konečníka alebo vyšetrovacie lôžko, v blízkosti ktorých je toaleta, alebo upravené priestory na
izbe),
pomôže pacientovi zaujať laterálnu polohu na boku s dolnými končatinami zohnutými
v bedrovom a kolenom kĺbe,
P2
P3
P4
P5
P6

P7

P8

podloží pod P/K absorbčnú podložku.

Sestra /PA si pripraví všetky pomôcky a lieky na podnos.
Sestra /PA si overí predpis lieku. Skontroluje ordináciu lekára: liek, čas podania, množstvo.
Sestra /PA si overí totožnosť pacienta.
Sestra /PA si nasadí tvárovú masku / tvárový štít, na ruky navlečie rukavice a ukazovák
dominantnej ruky natrie vazelínou alebo 1% Mesocainom.
Na uvoľnenie análneho sfinktera sestra požiada pacienta, aby dýchal ústami.
Sestra /PA nedominantnou rukou roztiahne sedacie svaly pacienta a ukazovákom dominantnej
ruky zavedie čapík až za vnútorný zvierač (nepoužívať násilie): u dospelých približne do hĺbky 10
cm, u detí do 5cm.
Sestra /PA sedacie svaly na niekoľko sekúnd stlačí k sebe a pridrží, aby pacient čapík nevytlačil.

P9

Sestra /PA pri podaní čapíka s laxatívnym účinkom požiada pacienta, aby čapík zadržal aspoň
15 – 20 minút a potom sa šiel vyprázdniť.

P10

Pri aplikácii masti sestra šetrne umyje okolie análneho otvoru teplou vodou alebo odvarom
z rumančeka a osuší.

P11

Sestra /PA si nasadí tvárovú masku / tvárový štít na ruky si navlečie rukavice a pripraví masť
s nadstavcom na tubu.

P12

Sestra /PA nanesie masť na sliznicu konečníka priamo z tuby pomocou perforovaného nadstavca alebo prstom v rukavici.

P13

Sestra /PA posúdi pacientovu reakciu. Pri aplikácii lieku aj po nej si všíma reakcie pacienta: bolesť, účinok lieku a pod.

P14 Sestra /PA zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Sestra/PA dokumentuje údaje. Zaznamená údaje súvisiace s aplikáciou liekov do konečníka:
čas, názov lieku, prípadné ťažkosti pacienta, reakciu a účinnosť podaného liečiva a pod.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je informovaný o postupe výkonu.

V2

Pacient má zabezpečenú intimitu počas výkonu.

V3

Pacient spolupracuje pri aplikácii lieku do konečníka.

V4

Pacient pozná sprievodné príznaky pri rektálnej aplikácii liekov.

V5

Pacient má v dokumentácii zaznamenané údaje o podaní liečiva.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Aplikácia liekov per
rectum

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry podľa Š1 – Š 2?

Š1-2

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
prostredia

Š3

Má sestra /PA k dispozícii všetky
potrebné pomôcky na aplikáciu liekov
do konečníka?

Š4

Má sestra /PA k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kód
P
R
O
C
E
S

otázka pre sestru /PA
pozorovanie sestry /PA počas činnosti
otázka pre P/K
kontrola priestorov a pomôcok
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra /PA pacientovi význam
a postup aplikácie liekov do konečníka?

P
1

Upozornila sestra /PA pacienta na pocit
plnosti v konečníku po aplikácii lieku?
Má pacient zabezpečenú intimitu počas
výkonu?

Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia
Otázka pre
pacienta
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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Zabezpečila sestra /PA pacientovi
vhodnú polohu?
P
2

Pripravila sestra /PA všetky pomôcky
a lieky na podnos?

P
3

Overila si sestra /PA pred podaním
lieku predpis a ordináciu lekára?
Overila si sestra /PA totožnosť
pacienta?

P
4

Použila sestra /PA pri výkone tvárovú
masku tvárový štít a jednorázové
rukavice?

P
5

P
6-13

Zabezpečila sestra /PA dekontamináciu
a uloženie použitých pomôcok?

P
14

Zaznamenala sestra /PA do
dokumentácie pacienta údaje podľa
kritérií uvedených v P14?

P
15

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

Postupovala sestra /PA pri aplikácii
liekov do konečníka podľa kritérií
uvedených v P6 – P13?

Kontrolné kritériá

Strana

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Pozorovanie
sestry
počas výkonu

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

8b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

Metóda
hodnotenia

V
1

Je pacient informovaný o postupe pri
výkone?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
2

Má pacient zabezpečenú intimitu počas
výkonu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

V
3

Spolupracuje pacient pri aplikácii lieku
do konečníka?

Otázka pre sestru

1b

0b

V
4

Pozná pacient sprievodné príznaky pri
rektálnej aplikácii liekov?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Liečebný: aplikácia inzulínu do podkožia pomocou inzulínového
pera:
- pacient má aplikovaný inzulín podľa ordinácie lekára inzulínovým perom,
- monitorovanie účinku inzulínu v priebehu podania a po aplikácii,
- dostatočná spolupráca pacienta pri aplikácii inzulínu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diabetes mellitus na inzulinoterapii.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia / lôžkové oddelenia, diabetologická ambulancia,
domáce prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Ordinovaný inzulín, 2 ks mulové štvorčeky, alebo tampóny, inzulínové pero,
dezinfekčný prostriedok, emitná miska, rukavice.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí správnosť liekového predpisu.

P2

Sestra si pripraví inzulínové pero na aplikáciu inzulínu subkutánne:
- inzulín v pere premieša niekoľkými ľahkými pootočeniami smerom nahor a nadol,
- ihlu pred každým novým podaním inzulínu vymení,
- pripevní pero na ihlu v dĺžke, ktorú ordinoval lekár podľa hrúbky kože,

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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- otvorí obal s obojstrannou ihlou a naskrutkuje ju do závitu na konci tubusu tak, že sa
kratší koniec ihly pomaly zasúva do gumenej koncovky zásobníka,
- po dotiahnutí sníme vonkajší kryt ihly,
- pomocou voliča na pere nastaví prvé 2 - 4 jednotky inzulínu, ktoré potom vystrekne,
aby overila funkčnosť pera,
- pootáčaním voliča na mechanickom pere alebo manipuláciou s digitálnym voličom
nastaví ordinovaný počet jednotiek inzulínu.
P3

Sestra si overí totožnosť pacienta, oboznámi ho s aplikáciou inzulínu do podkožia.

P4

Sestra pomôže pacientovi zaujať vhodnú polohu, v ktorej je miesto aplikácie – rameno, stehno,
brucho, dorzogluteálna oblasť prístupné a uvoľnené.

P5

Sestra pohmatom a pohľadom skontroluje možné miesta vpichu, zvolí miesto bez zvýšenej citlivosti, zatvrdlín, opuchu, jaziev, svrbenia, pálenia, lokálneho zápalu, minimálne 2 - 3 cm od
predchádzajúceho vpichu.

P6

Sestra vydezinfikuje zvolené miesto vpichu v rozsahu 8 x 8 cm.

P7

Aplikácia inzulínu inzulínovým perom sestrou:
- medzi ukazovák a prostredník nedominantnej ruky sestra vloží suchý tampón,
- z injekčnej ihly sníme plastový kryt,
- pero uchopí do dominantnej ruky držiac ho medzi palcom a prstami s dlaňou obrátenou
do vnútornej strany alebo nahor,
- sestra nedominantnou rukou urobí kožnú riasu,
- dominantnou rukou rýchlym pohybom vpichne ihlu do podkožia pod 90°,
- ukazovákom alebo palcom zatlačí na piest pera a injektuje inzulín,
- po zastavení voliča na pere na 0 jednotkách počká ešte 5 – 10 sekúnd, čím bráni
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spätnému úniku inzulínu spätným tlakom podkožia.
P8

Po vstreknutí celej dávky inzulínu sestra priloží na miesto vpichu suchý tampón, ktorý držala
medzi prstami nedominantnej ruky a ihlu rýchlym pohybom vytiahne. Miesto vpichu nemasíruje.

P9

Sestra v prípade potreby pomôže pacientovi sa obliecť a zaujať polohu, ktorú si sám zvolí.

P10 Údaje o aplikácii inzulínu zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie.
P11 Sestra zabezpečí likvidáciu použitého jednorazového materiálu bezpečným spôsobom a ostatné pomôcky uloží.
P12 Sestra podá pacientovi stravu, monitoruje účinok inzulínu, množstvo prijatej potravy a prípadné problémy hlási lekárovi.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený o aplikácii inzulínu pomocou inzulínového pera a pozná prečo je mu
inzulín potrebný.

V2

Pacient spolupracuje pri výkone.

V3

Pacient má zabezpečené sledovanie účinku inzulínu sestrou.

V4

Aplikácia inzulínu pomocou inzulínového pera je riadne zaznamenaná v ošetrovateľskej dokumentácii pacienta.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia inzulínu perom
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Dosiahnuť liečebný alebo úľavový efekt u pacienta.

1z3

Aplikovať liek pacientovi bezpečne s dodržaním pracovného
postupu a sterility.
Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania intravenóznej (i.v.) terapie.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/ pôrodná asistentka v spolupráci s lekárom.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia.

Š3

Pomôcky :

Jednorazová injekčna striekačka – 1 kus resp. i viac rôznych veľkostí podľa
množstva i druhu podávaného lieku,
jednorazové injekčné ihly 2 kusy,
ordinovaný liek/lieky, prípadne roztok na riedenie,/doťahovanie,
tampóny 2 kusy,
dezinfekčný roztok,
emitná miska,
Esmarchovo ovínadlo,
leukoplast 10 cm,
podložka 1 kus,
jednorazové rukavice 2 kusy.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia pacienta.
Poverenie na na i.v. aplikáciu liekov.

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí totožnosť pacienta a správnosť liekového predpisu.

P2

Sestra overí prítomnosť alergie na dezinfekčný prostriedok.

P3

Sestra informuje pacienta ev. sprievodnú osobu ( vzhľadom na vek P/K) o výkone vhodným
spôsobom, vysvetlí mu nutnosť a postup výkonu, poučí ho o druhu a spôsobe podávaného
lieku.

P4

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

P5

Sestra pripraví liek na aplikáciu podľa ordinácie lekára, pri pracovnom postupe dodržiava
zásady sterilnej techniky. Pripravenú striekačku s liekom označí štítkom s menom, priezviskom
a rokom narodenia pacienta.

P6

Liek i.v. cestou podáva lekár v spolupráci so sestrou. Sestra môže podať i.v. liek cestou aj
samostatne na základe písomného poverenia lekárom a ak sestra s realizáciou výkonu súhlasí.

P7

Sestra zabezpečí polohu pacienta tak, aby ležal alebo sedel pohodlne a poučí ho, že počas
podávania i.v. terapie nesmie pohybovať končatinou. U nepokojných pacientov fixuje
končatinu bezpečným spôsobom.

P8

Sestra poučí pacienta, aby oznámil subjektívne ťažkosti počas podávania i.v. terapie.

P9

Sestra / lekár vyberie vhodné miesto vpichu palpáciou žíl, podloží končatinu a priloží
Esmarchovo ovínadlo 6 – 8 cm nad miesto vpichu.

P10 Sestra / lekár pracuje v ochranných rukaviciach. Po vydezinfikovaní miesta vpichu napichne
zvolenú žilu, aspiruje krv do striekačky pre kontrolu správnosti napichnutia žily, uvoľní
Esmarchovo ovínadlo a pomaly aplikuje liek do žily.
P11 Sestra / lekár sleduje počas podávania i.v. terapie miesto vpichu a priebežne kontroluje
aspiráciou krvi do striekačky správnosť podávania lieku do žily, pre možnosť paravenózneho
podávania lieku.
P12 Sestra / lekár vytiahne injekčnú ihlu plynulým pohybom z miesta vpichu po vpravení celej
dávky lieku, priloží naň suchý tampón, prilepí ho leukoplastom a upozorní pacienta, aby na
miesto vpichu vyvíjal 2 - 3 minúty tlak.
UPOZORNENIE:
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P13 Sestra zabezpečí likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom, dekontamináciu a
uloženie pomôcok.
P14 Sestra sleduje celkový stav pacienta po podaní i.v. terapie.
P15 Sestra zaznamená údaje súvisiace s aplikáciou i.v. lieku do dokumentácie P/K.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je informovaný o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe jeho podania.

V2

Pacient je informovaný o potrebe nahlásiť prípadnú reakciu na podávaný liek.

V3

Pacient má aplikovanú i.v. terapiu s dodržaním pracovného postupu a zásad sterility.

V4

Pacient má zabezpečenú kontrolu zdravotného stavu po aplikácii i.v. terapie.

V5

Údaje o aplikácii i.v. lieku sú zaznamenané do dokumentácie P/K.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca pri podaní
intravenóznej injekcie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A








Kód

Pozorovanie sestry, lekára počas výkonu ;
otázka pre sestru;
otázka pre pacienta;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériach
štruktúry Š1 – 3?

Š
1-3

Metóda
hodnotenia
Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii zdravotnú
dokumentáciu pacienta?

Š

Kontrola
dokumentácie

4

Kód
P

P
R
O
C
E
S

P

2

P

Metóda
hodnotenia

Overila si sestra totožnosť pacienta a
správnosť liekového predpisu?
Zhodnotila sestra zdravotný stav
pacienta z hľadiska prípadnej
kontraindikácie a možnej alergie na
dezinfekčný prostriedok?

3

Poskytla sestra pacientovi potrebné
informácie o druhu lieku a spôsobe jeho
podania?

4

Urobila sestra trojitú kontrolu lieku?

5

Dodržala sestra správny postup pri
príprave lieku?

P

P

1

Kontrolné kritériá

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
sestru

Otázka pre
pacienta

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
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Spolupracovala sestra s lekárom pri
aplikácii lieku i.v?
Podala sestra liek i.v. samostatne na
základe poverenia na i.v. aplikáciu?

8

9

Vybrala sestra / lekár vhodné miesto na
aplikáciu i.v. injekcie?
Postupovala sestra / lekár pri aplikácii
lieku podľa kritérií uvedených v P10-12?

Otázka pre
pacienta

V
4

Mal pacient zabezpečenú kontrolu
zdravotného stavu po podaní i. terapie?

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

V
3

1b

Kontrola
pomôcok

Zaznamenala sestra údaje súvisiace
s aplikáciou i.v. lieku do dokumentácie
P/K.

V
2

0b

0b

14

Mal pacient dostatočné informácie o
podávanom druhu lieku, dôvode a
spôsobe jeho podania?
Bol pacient informovaný o potrebe
nahlásiť prípadnú reakciu na podávaný
liek?
Bola pacientovi aplikovaná i.v. terapia
podľa pracovného postupu a zásad
sterility?

1b

3b

Otázka pre
sestru

V
1

0b

0b

Sledovala sestra celkový stav pacienta
po podaní i.v. terapie?

Kontrolné kritériá

1b

1b

13

15

2z3

Pozorovanie
sestry /lekára
počas výkonu

Zabezpečila sestra likvidáciu,
dekontamináciu a uloženie pomôcok
predpísaným spôsobom?

Kód

V
Ý
S
L
E
D
K

štandardu

Poučila sestra pacienta o možnosti
vzniku nežiadúcich reakcií pri podávaní
i.v. injekcie?

10-12
P

1

7

P

P

Revízia č.:

Zabezpečila sestra pacientovi vhodnú
polohu na aplikáciu lieku?

P

P

Audit ošetrovateľského

Metóda
hodnotenia
Otázka pre
pacienta

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon.

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

Dodržanie správnej techniky pri odbere kapilárnej krvi na
vyšetrenie hladiny glukózy.
Pacienti s indikáciou odberu krvi na vyšetrenie hladiny glukózy.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/ sestra so špecializáciou/ pôrodná asistentka (PA) / zdravotnícky
asistent (ZA).

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – lôžkové oddelenie, ambulancia.

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Dezinfekčný roztok, tampóny, sterilné ihly (alebo jednorazové lancety, ev.
odberové pero), kapiláry alebo odberová skúmavka podľa zvyklosti
pracoviska, jednorazové rukavice, tvárová maska, emitná miska, stojan na
skúmavky.
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta. Lekárom vyplnená
žiadanka na vyšetrenie písomná / elektronická.

UPOZORNENIE:




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

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA pripraví pomôcky na odber krvi.

P2

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA oboznámi pacienta s výkonom a navlečie si jednorazové
rukavice.

P3

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA si zvolí miesto vpichu - bruško prsta, (ušný lalôčik, u detí
mladších ako jeden rok laterálne plochy päty).

P4

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA dostatočne prekrvené miesto vpichu vydezinfikuje tampónom
a osuší.

P5

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA na vydezinfikovanom mieste vykoná vpich sterilnou ihlou alebo
lancetou, prípadne odberovým perom.

P6

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA zotrie prvú kvapku krvi suchým tampónom.

P7

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA jemným stláčaním miesta vpichu (nie je vhodné krv z prsta
vytláčať) naberá do skúmavky krv tak, aby bola odobratá vzorka bez bublín, resp. odoberie 15
až 20 kvapiek krvi do skúmavky.

P8

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA po odbere prekryje miesto vpichu suchým tampónom.

P9

Sestra pôrodná asistentka /ZA po odbere skúmavku uzavrie a jemne premieša odobratú krv (...
otáčaním zápästia).

Sestra pôrodná asistentka /ZA prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a označí skúmavku
P10 štítkom s menom, priezviskom a rokom narodenia P/K, (číslo čiarového kódu sa musí zhodovať
s číslom na skúmavke). Elektronicky potvrdí odber a odoslanie materiálu.
P11

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA zabezpečí okamžité a bezpečné odoslanie vzorky krvi do
laboratória.

P12

Sestra/ pôrodná asistentka /ZA odstráni jednorazové pomôcky do nádob na to určených,
ostatné pomôcky dekontaminuje a uloží na svoje miesto

P13 Sestra / pôrodná asistentka /ZA zapíše realizáciu výkonu do dokumentácie pacienta.
UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P13 Sestra / pôrodná asistentka /ZA informuje ošetrujúceho lekára o výsledku vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s výkonom a postupom pri odbere kapilárnej krvi.

V2

Pacient spolupracuje pri výkone podľa svojho zdravotného stavu a veku.

V3

V4

Odber krvi do skúmavky určenej na odber glykémie je vykonaný správne.

V dokumentácii pacienta je zaznamenaný odber krvi a výsledky vyšetrenia.

UPOZORNENIE:




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

Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :


Metódy :

Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Š
1

Š
2

Š
3

Š
4

Kód
P
1

P
R
O
C
E
S

P
2

P
3

P
4

P
5






Otázka pre sestru /pôrodnú asistentku PA
/zdravotníckeho asistenta ZA;
otázka pre P/K;
pozorovanie sestry /PA /ZA počas činnosti;
kontrola dokumentácie;
kontrola pomôcok.

Kontrolné kritériá
Má sestra /PA /ZA potrebné
vzdelanie?
Je zabezpečené vhodné prostredie
k výkonu?
Má sestra /PA /ZA k dispozícii
potrebné pomôcky?
Má sestra /PA /ZA k dispozícii
dokumentáciu pacienta?

Kontrolné kritériá
Mala sestra /PA /ZA pripravené
potrebné pomôcky?
Oboznámila sestra /PA /ZA P/K s
priebehom vyšetrenia?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
/PA /ZA

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia
Kontrola pomôcok

Otázka pre P/K

Zvolila sestra /PA /ZA vhodné miesto
vpichu?
Dezinfikovala a osušila sestra miesto
vpichu?
Vykonala sestra vpich správnym
spôsobom?

Pozorovanie
sestry /PA /ZA
počas výkonu

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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Zotrela sestra /PA /ZA prvú kvapku
suchým tampónom?

7

Odobrala sestra /PA /ZA krv na
vyšetrenie glukózy správnym
spôsobom?

P

P

P
8

P
9

P
10

P
11

P
12

P
13

P
14

Kód
V
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

V
1

V
2

V
3
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA /ZA

1b

0b

Pozorovanie
sestry /PA /ZA
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA /ZA

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Získala sestra /PA /ZA P/K pre
spoluprácu?

Otázka pre P/K

1b

0b

Bol výkon realizovaný správne?

Otázka pre sestru
/PA /ZA
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Prekryla sestra /PA /ZA po odbere
miesto vpichu suchým tampónom?

Pozorovanie
sestry/ PA /ZA
počas výkonu

Uzavrela sestra /PA /ZA skúmavku
s krvou a následne ju premiešala?
Označila sestra /PA /ZA skúmavku
správnym spôsobom a potvrdila
elektronicky odoslanie materiálu?
Zabezpečila sestra /PA /ZA odoslanie
materiálu do príslušného laboratória?
Uložila sestra /PA /ZA pomôcky po
odbere?
Urobila sestra /PA /ZA záznam o
odbere do dokumentácie P/K?
Informovala sestra /PA /ZA
ošetrujúceho lekára o výsledku
vyšetrenia?

Kontrolné kritériá
Bol P/K oboznámený s priebehom
vyšetrenia?

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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1b

0b

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Získať vzorku moču na mikrobiologické/bakteriologické vyšetrenie
Zabezpečiť uchovanie a transport odobranej vzorky predpísaným
spôsobom.
P/K s indikáciou odberu moču.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, sestra so špecializáciou, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia: lôžkové časti jednotlivých oddelení, ambulantné
zariadenia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

1 ks sterilná skúmavka so zátkou, stojan, jednorazové rukavice, buničitá
vata (1 ks štvorec), pomôcky na hygienu genitálií.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia pacienta.
Lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi P/K s významom vyšetrení z oše. hľadiska:
- odber moču do sterilnej skúmavky - moč na mikrobiologické/bakteriologické vyšetrenie
- odber moču na biochemické vyšetrenie - vyšetrenie močového sedimentu.

P2

Sestra poučí P/K, ako má zachytiť stredný prúd moču po dôkladnej hygienickej očiste genitálií:
- aké množstvo má P/K dať na vyšetrenie
–
o význame dodržať aseptický postup pred a po odbere moču.

P3

Sestra si navlečie rukavice a prevezme od P/K požadovanú vzorku moču.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P4

Sestra označí skúmavku identifikačnými údajmi (kódom) PúK a zebezpečí odoslanie do
laboratória.

P5

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P6

Sestra zaznamená výkon do zdravotnej dokumentácie

2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je dostatočne informovaný o význame a postupe odberu moču na vyšetrenie.

V2

P/K je poučený o potrebe odovzdať reprezentatívnu vzorku moču.

V3

V dokumentácii P/K je urobený záznam o odbere moču.

UPOZORNENIE:




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

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

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2013

A OSE SZ/INT 05

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber moču na
mikrobiologické / bakteriologické vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód
Š
1-3

Š
4

Kód
P
1

P
2

P
R
O
C
E
S

P
3

P
4

P
5

P
6







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š ?
1
3
Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra P/K s výkonom?

Metóda
hodnotenia
Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

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

Vysvetlila sestra P/K postup odobratia
stredného prúdu moču?
Používala sestra pri práci ochranné
pomôcky?
Prevzala sestra od P/K vzorku moču?
Zabezpečila sestra odoslanie vzorky do
laboratória?

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie použitých pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

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

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1

V
2

V
3

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2013

A OSE SZ/INT 05
Kontrolné kritériá

Bol P/K informovaný o význame
a postupe odberu vzorky moču na
mikrobiologické vyšetrenie?
Mal P/K odobranú vzorku moča
predpísaným spôsobom?
Je v dekurze správny záznam
o vykonanom odbere moča?
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Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

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

Sesterská vizita

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/06

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zistenie aktuálneho bio-psycho-sociálneho stavu pacienta
(holistický prístup).

Skupina starostlivosti:

Pacienti hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach NsP.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Vedúca sestra oddelenia, staničná sestra alebo manažérka dennej zmeny,
sestra / sestra so špecializáciou, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, lôžkové oddelenia.

Š3

Pomôcky :

Tlakomer, fonendoskop, digitálny teplomer, emitná miska, drevené ústne
lopatky, nožnice, leukoplast, jednorazové rukavice, tekuté mydlo, dezinfekčný roztok, jednorazové utierky.

Š4

Dokumentácia :

Chorobopis, denný ošetrovateľský záznam P/K, dekurz, sesterský vizitný
zošit / vizitný zošit – podľa zvyklostí pracoviska, zdravotná / ošetrovateľská
dokumentácia P/K.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sesterská vizita sa uskutoční podľa harmonogramu, kde sú prítomné: vedúca sestra oddelenia,
ktorá môže poveriť manažérku pre oše a službukonajúcu sestru. Zápis údajov vykoná denná
sestra.

P2

Termín sesterskej vizity je známy všetkým pacientom, vizita začína na izbe č.1 a končí
poslednou izbou oddelenia.

P3

Pacienti sú poučení o nutnosti zdržiavať sa počas sesterskej vizity na svojich izbách, nesmie byť
na izbe prítomná žiadna cudzia osoba a sestry sa venujú každému pacientovi individuálne,

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Sesterská vizita

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/06
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majú empatický, asertívny prístup k pacientom, psychicky podporujú pacienta.
P4

Počas sesterskej vizity sa získavajú tieto údaje:
- aktuálne /potencionálne problémy vyžadujúce ošetrovateľský /lekársky zásah,
- aktuálny /potencionálny deficit v potrebách pacienta,
- na identifikáciu bio-psycho-sociálneho stavu pacienta,
- o deficite vedomostí, informácií pacienta o vyšetreniach, celkovej liečbe, starostlivosti po
prepustení, resp. ukončení liečby,
- pripomienky, sťažností, návrhy zo strany pacientov.

P5

Počas sesterskej vizity sestry zrozumiteľnou, primeranou formou poskytnú pacientom
chýbajúce informácie, údaje.

P6

Aktuálne /potencionálne potreby /problémy pacienta sú zaznamenané do zošita, alebo priamo
do dekurzu P/K.

P7

V prípade zhoršenia stavu pacienta, ktorý bude vyžadovať lekársky zásah, sestra okamžite
informuje ošetrujúceho lekára.

P8

Počas sesterskej vizity, sestra podľa potreby ,odmeria pacientovi vitálne funkcie (TK, P) a pri
bolestiach použije škály bolesti, poprípade vyhodnotí sebestačnosť pacienta, náchylnosť na
preležaniny, dekubit, riziko pádu a iné hodnotiace škály.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sesterská vizita je realizovaná podľa plánovaného harmonogramu oddelenia.

V2

Počas sesterskej vizity sú zistené relevantné údaje o stave pacientov, ich potrebách a nutných
ošetrovateľských zásahoch.

V3

Zistené údaje sú zaznamenané do zošita, alebo podľa zvyklosti pracoviska priamo do dekurzu
P/K.

V4

V prípade potreby sú pacientovi poskytnuté informácie a pri zhoršení stavu sestra okamžite
kontaktuje 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 audit:

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ/INT 06
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Sesterská vizita

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód

Š
1-3

Š
4

Kód

P

P

P
R
O
C
E
S







P

P

P

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š?
1

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K?

Kontrolné kritériá

1

2

Bol známy termín sesterskej vizity
všetkým pacientom?

4

5

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

3

Prebieha sesterská vizita na oddelení
podľa harmonogramu a sú na vizite a
prítomné všetky zodpovedné osoby?

3

Metóda
hodnotenia

Boli pacienti poučení o nutnosti
zdržiavať sa na svojich izbách a bol im
zabezpečený individuálny prístup počas
vizity?

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru
Otázka pre
pacienta

Získali sestry údaje o aktuálnych/
potencionálnych problémoch i deficitoch
v potrebách a bol venovaný aj priestor
otázkam a návrhom zo strany
pacientov?
Poskytli sestry počas vizity
zrozumiteľnou formou pacientom
chýbajúce informácie?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

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

P

6

P
7
P
8

Kód

V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1
V
2

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ/INT 06
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Zaznamenala sestra do zošita /dekurzu
P/K aktuálne/potencionálne potreby
/problémy?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Informovala sestra okamžite lekára pri
akútnom zhoršení stavu pacienta?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Odmerala sestra podľa potreby
pacientovi vitálne funkcie a použila
hodnotiace škály?

Kontrolné kritériá
Je sesterská vizita realizovaná podľa
harmonogramu oddelenia?
Boli počas sesterskej vizity zistené
relevantné údaje týkajúce sa P/K?

V
3

Sú tieto údaje zaznamenané do zdravotnej
dokumentácie P/K alebo v sesterskom /
vizitnom zošite?

V
4

Boli P/K poskytnuté potrebné informácie; bol
v prípade zhoršenia zdravotného stavu
okamžite informovaný lekár?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15-13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

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 moču na vyšetrenie

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/07
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zabezpečiť správny odber moču na vyšetrenie.
Dostatočne poučiť pacienta o odbere.

Skupina starostlivosti:

Každý novoprijatý P/K.
Pacienti s indikáciou vyšetrenia moču.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z 3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/ sestra so špecializáciou/ pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – lôžkové oddelenie, ambulancia, domáce alebo iné
prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Močový pohár, skúmavka na odber moču, jednorazové rukavice, buničitá
vata, emitná miska, podložná misa.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia pacienta.
Lekárom vyplnený sprievodný lístok, ak nie je zavedený elektronický systém.

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber moču na vyšetrenie

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/07
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra/ pôrodná asistentka pripraví pomôcky na odber moču.

P2

Sestra/ pôrodná asistentka si overí správnosť ordinácie.

P3

Sestra/ pôrodná asistentka večer pred odberom moču poučí pacienta o správnej technike
odberu moču.
Ráno pred prvým močením umyť oblasť a okolie genitálií teplou vodou a mydlom.
Do močového pohára vymočiť stredný prúd moču.

P4

Sestra/ pôrodná asistentka, po vymočení P/K odleje vzorku odobratého moču z močového
pohára do označenej skúmavky.

P5

Sestra/ pôrodná asistentka dopíše na sprievodný lístok dátum a čas odberu moču.

P6

Sestra/ pôrodná asistentka zabezpečí transport vzorky moču do príslušného laboratória.

P7

Sestra/ pôrodná asistentka odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených,
ostatné pomôcky dekontaminuje a odloží na svoje miesto.

P8

Sestra/ pôrodná asistentka zaznamená potrebné údaje do príslušnej dokumentácie pacienta.

UPOZORNENIE:




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

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber moču na vyšetrenie

Platné od:

01.06.2014

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

OSE SZ/INT/07
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s postupom pri odbere moču.

V2

Pacient spolupracuje pri odbere podľa svojho zdravotného stavu a veku.

V3

Odber moču je správne vykonaný.

V4

V dokumentácii pacienta je zaznamenaný odber moču a výsledky vyšetrenia.

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ/INT 07
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber moču na
vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :




Metódy :




Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kód

Kontrolné kritériá

Š

Má sestra/ pôrodná asistentka potrebné
vzdelanie?

1

Je zabezpečené vhodné prostredie k
výkonu?

Š
2

Má sestra / pôrodná asistentka
k dispozícii potrebné pomôcky?

Š
3

Má sestra / pôrodná asistentka k
dispozícii dokumentáciu pacienta?

Š
4

Kód
P
1

P
R
O
C
E
S

Otázka pre sestru/pôrodnú asistentku;
otázka pre P/K;
pozorovanie sestry/ pôrodnej asistentky počas
činnosti;
kontrola dokumentácie;
kontrola pomôcok.

P
2

Kontrolné kritériá
Mala sestra / pôrodná asistentka
pripravené potrebné pomôcky?
Overila si sestra/ pôrodná asistentka
správnosť ordinácie?

3

Poučila večer pred odberom sestra /
pôrodná asistentka P/K o správnej
technike odberu stredného prúdu moču?

4

Dopísala sestra / pôrodná asistentka na
sprievodný lístok dátum a čas odberu
moču?

5

Zabezpečila sestra / pôrodná asistentka
transport odberu moču do príslušného

P

P

P

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre
sestru/ pôrodnú
asistentku

1b

0b

Otázka pre
sestru/ pôrodnú
asistentku

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas

1b

0b

Metóda
hodnotenia
Kontrola
pomôcok

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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laboratória?

P
6

P
7

Vykonala sestra / pôrodná asistentka
dezinfekciu a uloženie použitých
pomôcok?

V
1

V
2

V
3

V
4

výkonu
Otázka pre
sestru/ pôrodnú
asistentku

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Bol P/K oboznámený s postupom pri
odbere moču?

Otázka pre P/K

1b

0b

Získala sestra/ pôrodná asistentka P/K
pre spoluprácu?

Otázka pre P/K

1b

0b

Bol odber moču správne realizovaný?

Otázka pre
sestru/ pôrodnú
asistentku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Zaznamenala sestra / pôrodná
asistentka potrebné údaje do príslušnej
dokumentácie pacienta?

8
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1b

P

Kód

Strana

Kontrolné kritériá

Mal P/K správne zaznamenaný výkon v
dokumentácii?

Otázka pre
sestru/ pôrodnú
asistentku
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15-13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Odber stolice na parazitologické
vyšetrenie
OSE SZ/INT/08
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2
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Získať reprezentatívnu vzorku stolice.
Dodržať bezpečnú manipuláciu s odobratou vzorkou stolice.
Zabezpečiť správny odber stolice na vyšetrenie.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciu odberu stolice na parazitologické vyšetrenie

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou, vedomosťami a zručnosťami na realizáciu
výkonu, sestra so špecializáciou, pôrodná asistentka (PA), zdravotnícky
asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – lôžkové oddelenie, ambulancia, domáce alebo iné
prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Sterilná odberová nádoba na odber stolice s lopatkou, jednorazové rukavice
1 pár, buničitá vata 1 ks, drevená špachľa 1 ks, ochranný obal na vzorky
biologického materiálu, podložná misa.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia.
Lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra /pôrodná asistentka oboznámi P/K s dôvodom odberu stolice na vyšetrenie.

P2

Sestra / pôrodná asistentka dá P/K odberovú skúmavku označenú menom a dátumom
narodenia.

P3

Sestra / pôrodná asistentka poučí P/K o správnej technike odberu stolice na parazitologické
vyšetrenie, prípadne urobí odber sama (odoberá sa čerstvá stolica veľkosti lieskového orecha

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Odber stolice na parazitologické
vyšetrenie
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cca 3-5 ml, drevenou špachľou, vloží sa do sterilnej odberovej nádoby), aby bola odovzdaná
reprezentatívna vzorka stolice.
P4

Sestra / pôrodná asistentka prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na
odberovej nádobe (musí sa zhodovať aj číslo čiarového kódu na žiadanke a nádobe).

P5

Sestra /pôrodná asistentka zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória v ochrannom obale určenom na vzorky biologického materiálu, s vyplnenou žiadankou (pokiaľ nie je zavedený elektronický systém).

P6

Sestra /pôrodná asistentka odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených,
ostatné pomôcky dekontaminuje a odloží na svoje miesto.

P7
Sestra /pôrodná asistentka odber stolice zaznamená do príslušnej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je poučený o správnej technike odberu stolice na parazitologické vyšetrenie.

V2

Sestra / pôrodná asistentka získala P/K pre spoluprácu.

V3

Odber stolice bol zrealizovaný správne.

V4

Pacient má výkon zaznamenaný v zdravotnej dokumentácii správne.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber stolice na
parazitologické vyšetrenie.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A








Kód

Kontrolné kritériá
Je splnené kritérium štruktúry Š

Š

Metóda
hodnotenia
?
1-2

1 -2

Má sestra /pôrodná asistentka k
dispozícii potrebné pomôcky na výkon?

Š
3

Má sestra /pôrodná asistentka k
dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Š
4

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry / PA počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru / PA
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kód

Kontrolné kritériá

P
1

Oboznámila sestra /pôrodná asistentka
P/K s výkonom?

2

Odovzdala sestra /pôrodna asistentka
P/K označenú skúmavku na odber
stolice?

3

Poučila sestra / /pôrodna asistentka
pacienta o správnej technike odberu
stolice?

P

P

P
4

Skontrolovala sestra /pôrodná
asistentka správnosť údajov na
žiadanke a štítku?

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
prostredia

Otázka pre P/K

Pozorovanie
sestry /PA počas
výkonu

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
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Zabezpečila sestra /pôrodná asistentka
odoslanie materiálu do laboratória?

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Zabezpečila sestra /pôrodná asistentka
dekontamináciu a uloženie pomôcok?

Pozorovanie
sestry /PA počas
výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Zaznamenala sestra /pôrodná
asistentka odber stolice do
dokumentácie P/K ?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K
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Kontrolné kritériá
Je pacient informovaný o o správnej
technike odberu stolice na
parazitologické vyšetrenie?
Získala sestra /pôrodná asistentka P/K
pre spoluprácu?

Metóda
hodnotenia

Otázka pre sestru
/PA
Otázka pre P/K

Bol odber stolice bol zrealizovaný
správne?
Má P/K zaznamenaný výkon v
zdravotnej dokumentácii správne.

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Sledovať saturáciu kyslíka, hodnoty zobrazenia pletyzmografickej
krivky.
Pacienti so sťaženým dýchaním, pacienti po KPR, pacienti
pri
kardioverzii.
Najmenej 2x za rok, priebežne.

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky:

Š4

Dokumentácia:

Zdravotnícke zariadenia: lôžkové časti jednotlivých oddelení, ambulantné
zariadenia.
Senzor na meranie pulznej oxymetrie, monitor, benzín-alkohol, gázový
tampón, emitná miska, leukoplast.
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Sestra oboznámi pacienta o potrebe, význame a postupe merania saturácie kyslíka.
Sestra sa presvedčí o funkčnosti monitora a pulzného oxymetra.
Sestra očistí miesto umiestnenia pulzného oxymetra (ukazovákom na ruke) benzín-alkoholom,
prípadne odstráni lak z nechtov, umelé nechty.
Sestra umiestni senzor na ukazovák ruky pacienta (prípadne palec nohy, ušnicu).
Sestra prifixuje pulzný oxymeter, aby nedošlo k uvoľneniiu oxymetra pri manipulácii
s pacientom.
Sestra v prípade potreby mení umiestnenie senzora každé 2 – 4 hodiny.
Sestra priebežne kontroluje stav a prekrvenie tkaniva v mieste umietnenia senzora.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Sestra priebežne zaznamenáva namerané hodnoty kyslíka do dokumentácie pacienta.
Sestra po ukončení merania saturácie kyslíka zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4

Pacient je informovaný o potrebe merania saturácie kyslíka.
Pacient má správne umiestnený a fixovaný pulzný oxymeter.
V dokumentácii pacienta je zaznamenaný monitoring saturácie kyslíka.
Pacient je (podľa stavu) informovaný o priebehu merania saturácie kyslíka.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie saturácie kyslíka
pulzným oxymetrom.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

otázka pre sestru;
pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre pacienta;
kontrola pomôcok;
kontrola prostredia;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá

Š
1

Spĺňa sestra požadované vzdelanie
na realizáciu štandardu?

Š
2

Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š
3
Š
4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
pacienta?

Kód

Kontrolné kritériá

P

P
R
O
C
E
S

P

P

P

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

Otázka
pre pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

Metóda
hodnotenia

1

Oboznámila sestra pacienta s priebehom
monitorovania?

2

Presvedčila sa sestra o funkčnosti prístroja
a monitora?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

3

Očistila sestra miesto umiestnenia senzora
benzín-alkoholom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

4

Umiestnila sestra senzor na správne miesto
merania?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Zabezpečila sestra senzor proti uvoľneniu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

6

Mení sestra umiestnenie senzora
v pravidelných intervaloch?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

7

Kontroluje sestra priebežne miesto
umiestnenia senzora?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

8

Zaznamenávala sestra výsledky merania
do ošetrovateľskej dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

9

Zabezpečila sestra po ukončení výkonu
dekontamináciu pomôcok?

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

5

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá

V
1

Je pacient informovaný o nutnosti merania
saturácie kyslíka?

Otázka
pre pacienta

V
2

Má pacient správne umiestnený a fixovaný
pulzný oxymeter?

V
3

Je v dokumentácii pacienta zaznamenaný
priebeh monitorovania?

Otázka
dokumentácie

1b

0b

V
4

Je pacient informovaný o výsledkoch
monitorovania?

Otázka
pre pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie periférnej intravenóznej
kanyly

Platné od:

01.06. 2014

OSE SZ/INT/10

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Aplikovať ordinovanú terapiu i. v. cestou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou i. v. terapie.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z4

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie periférnej intravenóznej
kanyly

Platné od:

01.06. 2014

OSE SZ/INT/10
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami
a zručnosťami na realizáciu výkonu.

Š2 Prostredie:

Lôžkové časti jednotlivých oddelení.

Š3 Pomôcky :

Periférna i. v. kanyla (2-3 rôzne veľkosti), spojovacie hadička, striekačka
naplnená F 1/1 roztokom, antibakteriálny filter, 2-3 tampóny, dezinfekčný
prostriedok, škrtidlo, jednorázové rukavice, emitná miska, leukoplast, krycia
náplasť, podložka.

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie periférnej intravenóznej
kanyly

Platné od:

01.06. 2014

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

OSE SZ/INT/10
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra informuje pacienta o výkone a vysvetlí mu dôvod a postup zavedenia i. v. kanyly.
P2 Sestra si pripraví pomôcky na podnos.
P3 Sestra zabezpečí vhodnú polohu pacienta, najvhodnejšia je poloha v leže, vhodnou je aj poloha
v sede s natiahnutou hornou končatinou, opretou v lakti.
P4 Sestra naloží na hornú končatinu škrtidlo a vyzve pacienta, aby niekoľkokrát otvoril a zatvoril ruku.
Nasadí si jednorazové rukavice a pod hornú končatinu pacienta podloží podložku.
P5 Sestra vyberie žilu s vhodným priesvitom na zavedenie periférnej kanyly. Nevhodné sú miesta
s infekciou kože, trombotizované žily, žily na ochrnutej ruke alebo ruke s blokádou lymfatického
odtoku, ruka so zavedenou A – V fistulou.
P6 Sestra dezinfikuje zvolené miesto zavedenia i. v. kanyly tampónom s dezinfekčným roztokom.
P7 Sestra zavedie do zvoleného miesta pod 30◦ – 40◦ uhlom vhodnú kanylu, kým sa v komôrke kanyly
neobjaví krv(komôrka má na konci hydrofóbny filter, ktorý pustí von vzduch, ale zadrží krv, pričom
tvar komôrky umožňuje bezpečné držanie kanyly).Potiahne ihlu späť a sleduje návrat krvi do
plastovej kapiláry, katétra, ktorý potvrdzuje, že kanyla sa nachádza v žile. Zasunie plastovú kapiláru
do žily za súčasného pomalého vyťahovania ihly. Ak povytiahne ihlu z kapiláry, nikdy ju už
nezasúva späť. Potom uvoľní škrtidlo. Stlačí žilu ukazovákom nad špičkou kanyly, vyberie ihlu
a napojí spojovaciu hadičku naplnenú F1/1, prepláchne kanylu, odpojí striekačku a na koniec
spojovacej hadičky nasadí antibakteriálny filter.
P8 Sestra fixuje i. v. kanylu krycou náplasťou.
P9 Sestra denne kontroluje funkčnosť i.v. kanyly a sleduje miesto zavedenia kanyly. Pri nefunkčnosti
alebo lokálnych zápalových zmenách odstráni zavedenú i. v. kanylu.
P10 Sestra zabezpečí dôslednú dekontamináciu použitých pomôcok a ich bezpečnú likvidáciu.
P11 Sestra zaznamenáva do chorobopisu /ošetrovateľskej dokumentácie dátum a čas zavedenia i.v.
kanyly.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie periférnej intravenóznej
kanyly

Platné od:

01.06. 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 Pacient je informovaný o dôvode a postupe zavedenia i. v. kanyly.
V2 Pacient má zavedenú i. v. kanylu s dodržaním pracovného postupu.
V3 Zavedená i. v. kanyla je funkčná.
V4 Sestra vedie v dokumentácii kontinuálny záznam o stave kanyly.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ/INT 10
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Zavedenie periférnej i. v. kanyly

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A







Kód

Kontrolné kritériá

Š

Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?
Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K ?

Š

1

Š

2
3

4

Kód

P

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
Kontrola priestorov

Otázka pre P/K

1b

0b

Dodržala sestra pri zavedení i. v. kanyly
správny pracovný postup?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

7b

0b

9

Je denne zabezpečená kontrola funkčnosti i.
v. kanyly a miesto zavedenia i. v. kanyly?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Zabezpečila sestra dokumentáciu
a uloženie pomôcok

Kontrola pomôcok

10

1b

0b

1

2 -8

P

P

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Vysvetlila sestra pacientovi dôvod a postup
zavedenia i. v. kanyly?

P

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
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.

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

P

11

Kód

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014
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Je zaznamenaný dátum a čas zavedenia i. v.
kanyly v dokumentácii?

Kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

2z2

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

V

Je pacient informovaný o dôvode a postupe
zavedenia i.v. kanyly?

Otázka pre P/K

1b

0b

V

Mal pacient správne zavedenú i.v. kanylu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola kanyly

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

1

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

2

V

Je zavedená i. v. kanyla funkčná?

V

Vedie sestra kontinuálny záznam o stave i.v.
kanyly?

3

4

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Holterov monitoring

Platné od:

01.06.2014

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

OSE SZ/INT/11

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Diagnostický.

Strana
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Zaznamenať elektrické impulzy z oblasti srdca po dobu 24 hodín.
Skupina starostlivosti:

Indikovaní pacienti na vyšetrenie.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra špecialistka/manažérka ošetrovateľstva.

Š2

Prostredie:

Kardiologická ambulancia / izby pacientov na internom oddelení.

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Holterov monitor, elektródy, puzdro na holterov monitor, alkalické tužkové
baterky.
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa presvedčí, či je Holterov monitor v poriadku a je pripravený k vyšetreniu.

P2

Sestra oboznámi pacienta s priebehom vyšetrenia, požiada ho aby sa vyzliekol do pol tela.

P3

Sestra posadí pacienta na stoličku

P4

Sestra odlepí elektródy a prilepí ich pacientovi na hrudník podľa presne stanoveného štandardného postupu.
-

Bielu elektródu prilepí do pravej kľúčnej jamky

-

Čiernu elektródu prilepí do ľavej kľúčnej jamky

-

Modrú elektródu prilepí pod krčnú jamku

-

Hnedú elektródu prilepí medzi prsníky

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Holterov monitoring

Platné od:

01.06.2014

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

OSE SZ/INT/11
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-

Zelenú elektródu prilepí pod pravý prsník

-

Oranžovú elektródu prilepí pod ľavý prsník

-

Červenú elektródu prilepí pod ľavý prsník viac na ľavú stranu tela

2z3

P5

Do Holterovho monitoru vloží sestra 1 alebo 2 tuškové alkalické baterky podľa typu prístroja a
uzavrie kryt.

P6

Sestra Holterov monitor zasunie do koženého púzdra a pripevní pacientovi na telo.

P7

Sestra poučí pacienta o tom, že nesmie používať mobilný telefón, počítač a nesmie sa sprchovať až do doby, kým Holterov monitor nebude pacientovi zložený.

P8

Sestra oboznámi pacienta s tým, že o 24 hod. príde prístroj odpojiť.

P9

Sestra po 24 hod. prístroj pacientovi odpojí a vyberie ho z koženého púzdra.

P10

Sestra vyberie z prístroja baterku

P11

Sestra vyberie z Holterovho monitora kartu, na ktorú sa 24 hodinový záznam ekg nahral.

P12

Sestra do počítača zapíše identifikačné údaje pacienta.

P13

Sestra vloží kartu s ekg záznamom do počítača a prenesie 24 hodinový záznam do počítača,
potom vyberie kartu a vloží ju späť do Holterovho monitora .

P14

Sestra urobí záznam o vyšetrení do dokumentácie P/K.

P15

Sestra odloží prístroj a pripraví ho na ďalšie použitie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s priebehom vyšetrenia.

V2

Pacient má urobený záznam Holterovho monitoringu správne.

V3

Pacient počas vyšetrenia spolupracuje a rešpektuje poučenia sestry.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje

UPOZORNENIE:




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

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

Holterov monitoring

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/11
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UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/INT 11
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Holterov monitoring.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š?

Š
1-3

1

4

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

3b

0b

2b

0b

Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š

Kód

Kontrolné kritériá

1

Presvedčila sa sestra o pripravenosti
prístroja k vyšetreniu?

2

Oboznámila sestra pacienta
s priebehom vyšetrenia?
Uložila sestra pacienta do vhodnej
polohy?

Otázka pre sestru

3

4-6

Ovláda sestra pracovný postup pri
napojení Holterovho monitora?

Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Otázka pre P/K

P

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

P

P

P

P
7-8

Poučila sestra pacienta o režime, ktorý
musí dodržiavať počas monitorovania
týmto prístrojom?

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Po skončení vyšetrenia dodržala
sestra štandardný postup prenosu
záznamu do počítača?

Otázka pre sestru

5b

0b

14

Zaznamenala sestra vyšetrenie do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

15

Skontrolovala sestra pripravenosť
prístroja na ďalšie použitie?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Je P/K dostatočne oboznámený s
priebehom vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

Má pacient urobený EKG záznam
správne?

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Dodržuje pacient inštrukcie sestry ?

Otázka pre sestru

1b

0b

Je v dokumentácii pacienta urobený
správne záznam o vyšetrení?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozná pacient výsledok vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

P
9-13

P

P

Kód
V
1

V
Ý
S
L
E
D
O
K

A OSE SZ/INT 11

V
2

Kontrolné kritériá

Spolupracuje pacient so sestrou počas
vyšetrenia?

V
3

V
4

V
5

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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.:

24 – hodinové monitorovanie
krvného tlaku

Platné od:

OSE SZ/INT/12

1
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Poznať a dodržať správnu techniku napojenia tlakového Holtera
na 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku.
Edukovať P/K o priebehu vyšetrenia.
Získať P/K k spolupráci počas vyšetrenia.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s vysokým tlakom krvi.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / sestra špecialistka.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, funkčná diagnostika, domáce prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

- Lehátko,
- PC vrátane príslušného softvéru,
- snímač tlaku krvi s manžetou
- púzdro na snímač
- denník P/K
- leukoplast, nožnice, emitná miska.
Dokumentácia pacienta s ordináciou tlakového Holter monitoringu.
Platný štandard ošetrovateľského postupu.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

Sestra si overí totožnosť P/K podľa preukazu pacienta a ordináciu vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii P/K.
Sestra si pripraví prístroj tlakový Holter, ktorý si naprogramuje v počítači:
- poučí P/K o užití liekov počas monitorovania TK,
- oboznámi P/K s časovým intervalom 24 hodinového monitorovania TK, ktoré je možné
naprogramovať na opakované (periodické ) meranie krvného tlaku a to v intervaloch od 15

UPOZORNENIE:




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

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

P3
P4

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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minút do 1-2 hodín podľa odporúčania, zaznamená aktuálny TK,
- najčastejšie intervaly merania cez deň zaznamenáva každých 30 min., kedy P/K o začiatku
merania upozorní pípnutím, je dôležité vyrovnať hornú končatinu a mať HK v
kľude, v noci meria každých 60 minút a sám si ho zapíše do pamäti neupozorňuje P/K
o začatí merania pípnutím.
- manžeta počas merania silno stlačí HK, P/K pociťuje bolesť , ktorá trvá krátko, ale ak by
bolesť P/K obťažovala a netoleroval by ju, poučíme P/K o spôsobe odpojenia prístroja.
- upozorní p/k na možnosť, že sa uvoľní manžeta a zasunie sa na ramene po lakeť, poučí P/K
kedy a ako si ju môže upraviť,
- poučí P/K o spôsobe hygieny – P/K sa nesmie kúpať!
- poučí P/K aby nevykonával práce spojené s prudkými otrasmi tela počas merania tlaku
(práca s vŕtačkou, mixérom, rýľovanie),
- poučí pacienta o užívaní liekov na tlak
- odovzdá pacientovi denník činností, kde si bude zaznamenávať, čo bude v deň vyšetrenia
robiť.
Sestra vysvetlí P/K dôvod vyšetrenia a oboznámi P/K o spôsobe a naložení / napojení prístroja.
Sestra skontroluje funkčnosť prístroja.

P5

Sestra stlačí tlačítko na snímačí, ak je nakódované číslo 24 prístroj je funkčný a môže sa napojiť
P/K.

P6

Sestra požiada P/K, resp. sa mu pomôže vyzliecť do pol pása a sadnúť si na lehátko.

P7

Sestra naloží manžetu na rameno ľavej hornej končatiny tak, aby mikrofón bol nad ramenou
tepnou.

P8

Sestra hadičku od manžety vedie P/K cez chrbát zasunie do tlakového Holtera.

P9

Sestra doporučí P/K mať priliehavé tielko počas trvania monitorovania, ktoré monitor lepšie
fixuje.
Sestra poučí P/K, aby nevykonával takú aktivitu, ktorou by mohol poškodiť prístroj.

P10

P11 Sestra poučí pacienta o zaznamenávaní údajov do denníka pacienta (čas, prácu pri ktorej cíti
zhoršenie, alebo zmenu zdravotného stavu).
P12 Sestra urobí záznam o naložení prístroja do zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácie P/K
a poučí P/K o čase a mieste odpojenia prístroja.
P13 Sestra poučí P/K, kedy si má prísť pre vyhodnotené výsledky monitorovania a záver
z vyšetrenia.
UPOZORNENIE:




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

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

Pacient je oboznámený s priebehom vyšetrenia.

V2

Pacient má urobený záznam tlakového Holter monitoringu správne.

V3

Pacient počas vyšetrenia spolupracuje a rešpektuje poučenia.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje.

V5

Pacient je informovaný o výsledku vyšetrenia.

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu 24 hodinové
monitorovanie krvného tlaku.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A







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

Kontrolné kritériá

Š
1 -2

Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š ?
1
2

Š3 - 4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K, platný štandard ošetrovateľského
postupu a pomôcky podľa kritérii Š –
3
Š ?
4

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
prostredia

Otázka pre sestru
1

Overila si sestra identitu a ordináciu
vyšetrenia u pacienta?

2

Ovláda sestra správny pracovný postup
pri nakladaní tlakového Holtera?

P

P
R
O
C
E
S

P

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry
počas výkonu

Bol P/K vysvetlený dôvod vyšetrenia?
P
3

Informovala sestra P/K o spôsobe a
naložení / napojení prístroja - tlakového
Holtera?

4

Skontrolovala sestra funkčnosť
prístroja?

5

Stlačila sestra tlačítko na snímačí a
zasvietilo nakódované číslo 24?

P

P

Otázka pre sestru
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
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P
7
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8

P
9

P
10

P
11

P
12

P
13

V
Ý
S
L
E
D
O
K
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Požiadala sestra P/K / pomohla mu, sa
vyzliecť do pol pása a sadnúť si na
lehátko?
Naložila sestra manžetu na rameno
ľavej hornej končatiny P/K tak,aby
mikrofón bol nad ramenou tepnou?
Viedla sestra správne hadičku od
manžety P/K cez chrbát, a zasunula ju
do tlakového Holtera.
Poučila sestra P/K čo si na vyšetrenie
obliecť?

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu a
kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Metóda
hodnotenia
Otázka pre P/K

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

Poučila sestra P/K ako si
Otázka pre P/K
zaznamenávať do denníka aktivity a
zmenu zdravotného stavu počas trvania
vyšetrenia?
Kontrola
Zaznamenala sestra naloženie prístroja
dokumentácie
do dokumentácie?
Poučila sestra P/K kedy a kde má prísť
Otázka pre sestru
na zloženie prístroja?
Poučila sestra P/K kedy si má prísť pre
výsledky vyšetrenia?
Kontrolné kritériá

V
1

Bol pacient informovaný o priebehu
vyšetrenia a jeho trvaní v dĺžke 24
hodín?
Bolo prevedené u P/K vyšetrenie
tlakového Holter monitoringu a urobený
záznam z vyšetrenia správne?

V
3

Spolupracoval pacient pri vyšetrení a
rešpektoval všetky odporúčania?

V
4

Boli zaznamenané v dokumentácii P/K
všetky potrebné údaje?

V
5

Bol P/K informovaný o výsledku
vyšetrenia?

2z3

Strana

Poučila sestra P/K, aby nevykonával
práce, ktoré by mohli poškodiť prístroj?

Kód

V
2

Revízia č.:

Otázka pre sestru

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

BICYKLOVÁ ERGOMETRIA

Platné od:

OSE SZ/INT/13

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Diagnostický.

1
01.06.2014

Strana

1z3

Vykonať záťažový test, pri ktorom sa hodnotia srdcové reakcie, na
zvýšené nároky na kyslík.
Skupina starostlivosti:

Hospitalizovaní, ambulantní pacienti indikovaní na vyšetrenie.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Lekár, sestra špecialistka, sestra s certifikáciou, manažérka ošetrovateľstva.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie: kardiologická ambulancia, oddelenie funkčnej diagnostiky, oddelenie vnútorného lekárstva.

Š3

Pomôcky :

Bicyklový ergometer, tlaková manžeta, elektródy, PC / ekg prístroj, monitor, tampóny, roztok na odmastenie kože, holiace potreby, lôžko pre P/K,
skrinka s protišokovými liekmi, defibrilátor.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa presvedčí či je bicyklový ergometer v poriadku a je pripravený k vyšetreniu.

P2

Lekár a sestra oboznámia pacienta s priebehom vyšetrenia lekár požiada P/K o podpísanie
informovaného súhlasu.

P3

Sestra požiada pacienta, aby sa vyzliekol do pol tela.

P4

Sestra vyzve P/K, aby sa posadil na vyšetrovací bicykel.

P5

Sestra naloží pacientovi manžetu na meranie TK.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
BICYKLOVÁ ERGOMETRIA
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra namočí vatový tampón do vody, potrie pacientovi hrudník a napojí elektródy podľa
presne stanoveného štandardného postupu ako pri ekg.
Hrudné zvody:
červená V1 - 4. medzirebrie parasternálně vpravo
žltá V2

- 4. medzirebrie parasternálně vľavo

zelená V3 - medzi V2 a V4
hnedá V4 - 5. medzirebrie medioklavikulárne vľavo
čierna V5 - v prednej axilárnej čiare vľavo v úrovni V4
fialová V6 - v rovnakej výške ako V4 v strednej axilárnej čiare vľavo
Končatinové zvody:
žltá L

- pod ľavú kľúčnu jamku

červená R - pod pravú kľúčnu jamku
zelená F

- mediastinum vľavo

čierna N

- (uzemnenie) mediastínum vpravo

Niekedy je napojenie zvodov závislé od typu ergometra.
P7

Sestra zapne monitor / ekg prístroj, bicykel.

P8

Sestra v spolupráci s lekárom vysvetlia pacientovi priebeh vyšetrenia.

P9

Sestra urobí u pacienta ekg záznam v pokoji.

P10

Sestra po inštrukcii lekára vyzve pacienta, aby začal bicyklovať.

P11

Sestra sleduje priebeh vyšetrenia, lekár si sleduje tlačenie ekg záznamu v 3 minútových intervaloch.

P12

Sestra (prístroj) zaznamená hodnoty krvného tlaku. Sestra sleduje P/K, komunikuje s ním,
podáva mu inštrukcie.

P13

Sestra na príkaz lekára ukončí vyšetrenie a zaznamená (prístroj), dosiahnuté hodnoty

UPOZORNENIE:
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P14

Sestra urobí záznam o vyšetrení v zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácii P/K.

P15

Sestra odprevadí P/K na izbu, do ambulancie (podľa zdravotného stavu P/K na vozíku), upraví
priestor vyšetrovne, prístroj a pripraví ho na ďalšie použitie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s priebehom vyšetrenia.

V2

Pacient má urobený záznam bicyklovej ergometrie monitoringu správne.

V3

Pacient počas vyšetrenia spolupracuje a rešpektuje poučenia.

V4

V dokumentácii P/K sú zaznamenané všetky potrebné údaje.

V5

Pacient je informovaný o výsledku vyšetrenia.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Bicyklová ergometria.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A







Kód

Áno

Nie

Kontrolné kritériá

Kontrola
prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

3-4

Je P/K pripravený na vyšetrenie, je
zoblečený a zaujíma správnu polohu?

Pozorovanie
sestry pri výkone

2b

0b

5-7

Ovláda sestra pracovný postup pri
bicyklovej ergometrii?

Pozorovanie
sestry pri výkone

3b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š?

Š
1

1
3

Š
4

P
1

P
2

P

P

P
8

Metóda
hodnotenia

2

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š

Kód

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Presvedčila sa sestra o pripravenosti
prístroja k vyšetreniu?
Oboznámila sestra v spolupráci s
lekárom pacienta s priebehom
vyšetrenia?

Poučila sestra v spolupráci s lekárom
pacienta o postupe, ktorý musí
dodržiavať počas vyšetrovania týmto
prístrojom?

UPOZORNENIE:
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P
9-13

14

Odprevadila sestra vhodným spôsobom
P/K na izbu?
Upravila sestra priestor vyšetrovne a
skontrolovala pripravenosť prístroja na
ďalšie použitie?

P
15

Kód
V
1

V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
2

V
3

V
4

V
5

Dodržala sestra štandardný postup pri
vyšetrení?
Zaznamenala sestra vyšetrenie do
dokumentácie?

P
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Kontrolné kritériá
Je pacient dostatočne oboznámený
s priebehom vyšetrenia?
Má pacient urobený záznam bicyklovej
ergometrie správne?
Spolupracuje pacient so sestrou počas
vyšetrenia?

2z3

Otázka pre sestru

5b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
pomôcok

Otázka pre sestru

Dodržuje pacient inštrukcie sestry ?
Je v dokumentácii pacienta urobený
správne záznam o vyšetrení?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozná pacient výsledok vyšetrenia?

Otázka pre P/K

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25-22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Upraviť poruchu srdcového rytmu správnou technikou
defibrilácie,
obnoviť fyziologickú srdcovú aktivitu, zaistiť bezpečnosť pacienta
počas výkonu, psychicky podporiť pacienta pred výkonom,
zabrániť vzniku komplikácií v súvislosti s výkonom.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s poruchami srdcového rytmu.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, sestra / špecialistka v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Oddelenie vnútorného lekárstva – Jednotka intenzívnej starostlivosti

Š3

Pomôcky :

Defibrilátor, EKG prístroj, tlakomer, monitor, fonendoskop, kontaktný gél,
resuscitačný vozík s defibrilátorom, centrálny prístup O2, fyziologický
roztok, pomôcky na KPR, pomôcky na podanie liekov, pomôcky na
intubáciu, emitná miska, buničitá vata, gázové štvorce, jednorazové
rukavice, pulzný oxymeter, anestetikum, dezinfekčný roztok, periférna
cievka, Esmarch, spojovacia hadička, infúzna súprava, tampóny, pomôcky na
fixáciu i.v. linky.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K.

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ PROCESU
PRED VÝKONOM:
P1

Sestra v spolupráci s lekárom, informuje pacienta o priebehu výkonu a nutnosti byť nalačno.
Pacient musí byť na výkon psychicky pripravený a informovaný o možných komplikáciách, P/K
súhlas s vyšetrením verifikuje svojim podpisom v poučení P/K, ktorý obsahuje poučenie
a informovaný súhlas.

P2

Sestra zmeria pacientovi vitálne funkcie, zistí saturáciu O2 a zapíše zistené hodnoty do
dokumentácie.

P3

Sestra zhotoví EKG záznam.

P4

Sestra napojí pacienta na monitor a podľa potreby podá O2.

P5

Sestra zaistí žilovú linku i.v. kanylou a odoberie krv na ordinované vyšetrenia.

P6

Sestra overí, či si pacient vybral zubnú protézu, ak ju používa.

P7

Sestra upraví lôžko pacienta tak, aby bolo prístupné z každej strany. Odstráni vankúš z postele.
Uloží pacienta do vodorovnej polohy.

P8

Sestra skontroluje či pacient nie je v kontakte s vodivými predmetmi.

P9

Sestra pripraví defibrilátor a potrie elektródy vodivým gélom.

P10 Sestra OAIM spolupracuje s lekárom OAIM pri podávaní anestézy.
P11 Sestra spolupracuje s lekárom počas výkonu – udržiava pacienta v požadovanej polohe,
sleduje napojenie pacienta na monitor, na pokyn lekára podá lekárovi elektródy.
P12 Ak počas výkonu zmení pacient polohu, upraví ho do požadovanej polohy.
P13 Pri neúspešnej kardioverzii, sestra opäť skontroluje či pacient nie je v kontakte s vodivými
predmetmi, natrie elektródy gélom a pacientovi upraví polohu.
PO VÝKONE:
UPOZORNENIE:
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P14 Ak bola obnovená normálna srdcová aktivita, sestra monitoruje v pravidelných intervaloch
vitálne funkcie pacienta a zistené hodnoty zaznamenáva do dokumentácie.
P15 Sestra opätovne zhotoví EKG záznam, zmeria saturáciu O2.
P16 Sestra sleduje po výkone celkový stav pacienta a zmeny hlási lekárovi.
P17 Sestra poučí pacienta o nutnosti dodržiavať kľudový režim 2 hodiny po výkone.
P18 1 hodinu po výkone sestra zabezpečí pacientovi príjem tekutín, u hospitalizovaných P/K aj
potravy.
P19 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok, upraví okolie lôžka a výkon zaznamená
do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je informovaný o nutnosti výkonu.

V2

Pacient má obnovenú normálnu srdcovú aktivitu.

V3

V súvislosti s výkonom sa u pacienta nevyskytli žiadne komplikácie.

V4

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky potrebné údaje.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupáca sestry pri
elektrickej kardioverzii.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód

Kontrolné kritériá

Š

Má sestra požadované
vzdelanie na realizáciu výkonu v
spolupráci s lekárom?

1

Š
2

Š
3

Š
TRUKTÚRA

Š
4

Je výkon realizovaný v
požadovanom prostredí?
Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?
Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu pacienta?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola
pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
sestru

Kontrola
prostredia

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

P

Informovala sestra pacienta o
plánovanom výkone a jeho priebehu?
Zmerala sestra pacientovi vitálne
funkcie a zaznamenala ich do
dokumentácie?

Otázka pre
pacienta

1

P
2

P
3

PROC
ES

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru
rozhovor so sestrou
otázka pre lekára
otázka pre P/K;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

P
4

Otázka pre sestru

Zhotovila sestra EKG záznam?
Napojila sestra pacienta na monitor a
podala mu podľa potreby kyslík?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

UPOZORNENIE:
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Zaistila sestra pacientovi žilovú linku
i.v. kanylou a odobrala mu krv na
ordinované vyšetrenia?

Otázka pre sestru

Overila si sestra, či si pacient vybral
zubnú protézu, ak ju používa?

Otázka pre sestru

Pripravila sestra pacienta na výkon?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Pripravila sestra defibrilitátor a
elektródy k použitiu pri výkone?

Otázka pre sestru

Spolupracovla sestra OAIM s
lekárom OAIM pri podávaní
anestézy?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Spolupracuje sestra s lekárom počas
výkonu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Udržiava sestra pacienta v
požadovanej polohe počas výkonu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

14

Monitoruje sestra po výkone vitálne
funkcie pacienta?

Kontrola
dokumentácie

Zhotovila sestra EKG záznam po
výkone a zmerala saturáciu O2?

Otázka pre sestru

15

Monitoruje sestra celkový stav
pacienta po výkone?

Otázka pre lekára

16

17

Poučila sestra pacienta o dodržiavaní
režimu po výkone?

P
10

P
11

P
12-13

P

P

P

P

P
18

Zabezpečila sestra pacientovi príjem
tekutín a potravy (u
hospitalizovaných P/K)1 hodinu po
výkone?

Otázka pre
pacienta
Otázka pre sestru

2z3

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.


(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

P
19

Zabezpečila sestra dekontamináciu
pomôcok po výkone a výkon
zaznamenala do dokumentácie
pacienta?

Kód

Kontrolné kritériá

V

Je pacient informovaný o priebehu a
nutnosti výkonu?

1

V
2

VÝS
L
EDOK

A OSE SZ/INT 14

V
3

V
4

Má pacient obnovenú normálnu
srdcovú činnosť?
Vyskytli sa u pacienta v súvislosti s
výkonom komplikácie?
Sú v dokumentácii pacienta
zaznamenané všetky potrebné
údaje?

Strana
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dokumentácie
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1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.


(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za
únik informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako
závažné porušenie pracovnej disciplíny.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri zavedení
perkutánnej endoskopickej
gastrostómii (PEG)

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/15

Strana

1z4

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zabezpečiť výživu pacienta.

Skupina starostlivosti:

Pacienti, ktorí nemôžu prijímať potravu per os, u ktorých je potrebné
zabezpečiť príjem potravy sondou zavedenou cez stenu žalúdka.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri zavedení
perkutánnej endoskopickej
gastrostómii (PEG)

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/15
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:
Š2 Prostredie:
Š3 Pomôcky :

Š4 Dokumentácia :

Sestra v spolupráci s lekárom.
Lôžkové oddelenie, gastroenterologická ambulancia.
Gastroskop, lokálne anestetikum, náustok, gázové štvorce, bioptické kliešte,
jednorázová podložka, tlakomer, oxymeter, pomôcky na dekontamináciu
pomôcok, sterilný set na gastrostómiu, sterilný stolík, sterilné rúšky, i. v.
anestetikum, ihly, striekačky, dezinfekčný prostriedok, sterilný peán, sterilné
tampóny a štvorce, leukoplast.
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri zavedení
perkutánnej endoskopickej
gastrostómii (PEG)

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/15
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra spolupracuje s lekárom pri ezofagogastroskopii podľa platného štandardu č. 54 MZ SR, ktorá
obsahuje poučenie a informovaný súhlas od pacienta, potvrdený jeho podpisom informovaného
súhlasu.
P2 Sestra pripraví sterilný stolík na vykonanie PEG, oholenie brucha, dezinfekciu brucha resp.
operačného poľa. Potom vykonáva v spolupráci s lekárom EGD vyšetrenie.
P3 Sestra spolupracuje s lekárom pri zavedení perkutánnej endoskopickej gastrostomii ( PEG).

P4

Po výkone:
Sestra na oddelení sa riadi pokynmi lekára.

P5 Sestra monitoruje v stanovených intervaloch fyziologické funkcie. Namerané hodnoty
zaznamenáva do dokumentácie.
P6 Sestra poučí pacienta o tom, aby upozornil ošetrujúci personál na nežiadúce subjektívne ťažkosti.
P7 Sestra poučí pacienta a ďalší ošetrujúci personál o spôsobe ošetrovania PEG-u, o intervaloch
podávania stravy, spôsobe podávania stravy, formách enterálnej výživy, o možných komplikáciách.
P8 Sestra zaznamená všetky dôležité údaje, zistenia a pokyny do dokumentácie pacienta.
P9 Sestra zabezpečí dekontamináciu fibroskopu a ostatných pomôcok a ich uloženie predpísaným
spôsobom.
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Pacient je dostatočne oboznámený s výkonom, pozná dôvody realizácie výkonu a jeho priebeh.
V2 Pacient je dostatočne poučený o možných komplikáciách v súvislosti s výkonom.
V3 Pacient je dôkladne pripravený na realizáciu výkonu.
V4 Pacient dodržiava obmedzenia a pokyny ošetrujúceho personálu po výkone.
V5 Pacient má fyziologické funkcie v norme a v súvislosti s výkonom sa u P/K nevyskytli komplikácie.
V6 V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky údaje v súvislosti 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.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri zavedení
perkutánnej endoskopickej
gastrostómii (PEG)
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01.06.2014
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UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/INT 15
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri
zavedení perkutánnej endoskopickej gasrostómii (PEG).

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :










Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š
1

Mala sestra pre výkon zabezpečené
vhodné prostredie?

Š
2

Š
3

Š
4

Kód
P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
otázka pre lekára;
otázka pre ošetrujúci personál (zdravotnícke
asistentky)
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

P
1

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie

1b

0b

Mala sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

Mala sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Spolupracovala sestra s lekárom pri
poučení P/K a získaní informovaného
súhlasu k výkonu od P/K.
Pripravila sestra sterilný stolík s
potrebnými pomôckami k výkonu?

P
2

Metóda
hodnotenia

Urobila sestra bezprosrednú prípravu u

Metóda
hodnotenia

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ/INT 15

P/K pred výkonom (oholenie brucha,
dezinfekcia brucha / operačného poľa)?
P
3
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sestry pri práci

Spolupracovala sestra s lekárom pri
zavedení PEGu?

Otázka pre lekára

1b

0b

Pozná sestra postup pri zavedení
PEGu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

1b

0b

Po výkone
P
4

Riadila sa sestra po výkone pokynmi
lekára?
Monitorovala sestra v stanovených
intervaloch fyziologické funkcie P/K?

P
5

P
6

P
7

P
8

P
9

Zaznamenávala sestra namerané
hodnoty FF do dokumentácie P/K?
Poučila sestra pacienta, aby informoval
ošetrujúci personál o svojich
subjektívnych ťažkostiach?
Poučila sestra pacienta / ďalší
ošetrujúci personál o obmedzení
v príjme potravy a tekutín po výkone,
spôsobe ošetrovania PEG-u,
intervaloch podávania stravy a možných
komplikáciách?

Otázka pre
pacienta
Otázka pre
ošetrujúci
personál?

Zaznamenala sestra správne všetky
údaje do dokumentácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Zabezpečila sestra dekontamináciu
použitých pomôcok predpísaným
spôsobom?

Kontrola pomôcok

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

Kód
V
1

V

V
Ý
S
L
E
D
O
K

2

A OSE SZ/INT 15

Kontrolné kritériá
Je pacient dostatočne oboznámený
s výkonom?
Je pacient dostatočne poučený
o možných komplikáciách v súvislosti
s výkonom?

Strana
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Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

V3

Je pacient dostatočne pripravený na
výkon?

Otázka pre P/K

1b

0b

V4

Dodržiaval pacient obmedzenia
a pokyny ošetrujúceho personálu?

Otázka pre P/K

1b

0b

Sú fyziologické funkcie pacienta
v norme, bez vyskytu komplikácii
v súvislosti s výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Je v dokumentácii pacienta správne
zaznamenaný výkon a všetky údaje
v súvislosti s výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V5

V6

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Napojenie pacienta na
monitorovacie zariadenie

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/16
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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:

Diagnostický, zaznamenávať zmeny elektrických impulzov z
oblasti srdca, pulzovej frekvencie, saturácii O2, dychovej
frekvencie, telesnej teploty.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na pozorovanie a monitorovanie vitálnych
funkcií (VF).

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / sestra so špecializáciou

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, lôžkové oddelenia intenzívnej starostlivosti (JIS,
OAIM), ambulantné zariadenia jednodňovej „chirurgie“ (OHV).

Š3

Pomôcky :

EKG elektródy 3-6 ks, vodivý gél, buničitá vata, odmasťovací prípravok,
spojovací kábel, monitorovacie zariadenie (monitor, centrálny monitor).

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K, dokumentácia týkajúca sa
obsluhy a prevádzky monitorovacieho zariadenia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4

Sestra sa presvedčí o správnej funkčnosti monitora.
Sestra oboznámi pacienta s priebehom monitorovania, pokiaľ to dovoľuje jeho zdravotný stav.
Sestra pred monitorovaním zmerá VF a namerané hodnoty zapíše do dokumentácie P/K.
Sestra uloží pacienta na lôžko do vodorovnej polohy a obnaží mu hrudník.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

P7
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Sestra upozorní pacienta, že počas monitorovania môže meniť polohu na lôžku.
Sestra sa pred nalepením EKG elektród presvedčí, či povrch kože nie je znečistený, pri
nadmernom ochlpení P/K depiluje, aby elektródy mali dobrý kontakt s kožou.
Sestra, po odstránení krytu z elektródy, nalepí elektródy na vopred zvolené miesto na hrudníku
tak, aby snímacie miesta predstavovali pravouhlý trojuholník.
l.
EKG elektróda + červený spojovací kábel ( 2-3 medzirebrie parasternálne vpravo),
ll.
EKG elektróda + žltý spojovací kábel (2-3 medzirebrie parasternálne vľavo),
lll.
EKG elektóda + zelený spojovací kábel (stredná axilárna čiara vľavo).
Napojenie elektród závisí od typu monitorovacieho zariadenia.

P8

Sestra ( podľa stavu pacienta) počas napojenia na monitor udržiava s pacientom slovný kontakt.

P9

Sestra zaznamenáva jednotlivé VF do zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácie - JIS záznam,
OAIM záznam, iná dokumentácia.

P1
0

P1

Sestra po ukončení monitorovania odpojí pacienta od monitora, odstráni šetrne elektródy od
pacienta, podľa potreby ošetrí kožu, ak bola podráždená.
Sestra po ukončení monitorovania zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

1

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je informovaný o priebehu monitorovania.

V2

Pacient je správne napojený na monitorovacie zariadenie.

V3

Pacient má v dokumentácii zaznamenané monitorovanie VF.

V4

Pacient je informovaný o výsledkoch monitorovania

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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 Napojenie pacienta na
monitorovacie zariadenie.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š1

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

prostredia

1b

0b

Otázka pre sestru

Š2

Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky

Kontrola
pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód
P
R
O
C
E
S

Otázka pre sestru;
otázka pre P/K;
pozorovanie sestry počas výkonu;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie.

P
P
P

1
2
3

Kontrolné kritériá
Presvedčila sa sestra o funkčnosti
monitora?
Oboznámila sestra pacienta s
priebehom monitorovania?
Zmerala sestra pacientovi VF pred
monitorovaním a zapísala ich do
dokumentácie?

Kontrola

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

P

P

P

P

štandardu

Platné od:

01.06.2014
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5

Uložila sestra pacienta na lôžko do
vodorovnej polohy a obnažila mu
hrudník?
Upozornila sestra pacienta, že počas
monitorovania môže meniť svoju
polohu?

6

Presvedčila sa sestra pred nalepením
elektród o stave pokožky pacienta?

4

Naložila sestra správne EKG elektródy?
7

9

Zaznamenávala sestra výsledky
monitorovania do zdravotnej
/ošetrovateľskej dokumentácie?

10

Po ukončení monitorovania odpojila
sestra P/K od monitora a šetrne mu
odstránila elektródy?
Zabezpečila sestra po ukončení
monitorovania dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

11

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

1

Udržiavala sestra slovný kontakt s
pacientom počas monitorovania?

P

P

Revízia č.:

8

P

P

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá

V
1

Pozná pacient priebeh monitorovania?

V
2

Je pacient správne napojený na
monitorovacie zariadenie?

V
3

Je v dokumentácii zaznamenaný
priebeh monitorovania a zaznamenané
namerané hodnoty VF?

V
4

Je pacient informovaný o výsledkoch
monitorovania?

Strana
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Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Revízia č.:

1

Starostlivosť o hemodialyzačné
katétre dialyzovaných pacientov

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/17

Strana

1z3

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

- Zaistiť ošetrenie centrálneho venózneho katétra bezpečným
spôsobom za sterilných podmienok.
- Správnou ošetrovateľskou technikou zabrániť vzniku infekčných
a iných komplikácií u dialyzovaných pacientov so zavedeným
CVK.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou hemodialýzy.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami
a zručnosťami na realizáciu výkonu.

Š2 Prostredie:

Lôžkové časti jednotlivých oddelení.

Š3 Pomôcky :

Jednorazové rukavice, sterilné mulové tampóny, dezinfekčný roztok, emitná
miska, sterilné gázové štvorce, 20 ml striekačka, s Heparinovým roztokom, (1,8
ml Fyziologického roztoku + 0,2 ml Heparinu, steriná rúška, antibiotická masť,
dva sterliné uzávery, leukoplast.

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta

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

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

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra vysvetlí pacientovi spôsob ošetrenia CVK a informuje ho o možných komplikáciách.
P2 Sestra si pripraví pomôcky, umyje a vydezinfikuje ruky.
P3 Sestra uloží pacienta do vodorovnej polohy.
P4 Sestra si navlečie jednorazové rukavice a odstráni krytie miesta vpichu CVK.
P5 Sestra tri krát vydezinfikuje miesto vpichu CVK smerom od stredu do strán dezinfekčným
roztokom.
P6 Sestra skontroluje funkčnosť CVK – odtiahne 5 ml krvi z dialyzačného katétra a vstriekne
pripravený nový heparinový roztok.
P7 Sestra si overí, či pacient počas preplachovania CVK nepociťuje pálenie.
P8 Sestra pohľadom skontroluje prejavy paravenózneho presakovania.
P9 Sestra si overí pevnosť fixácie CVK.
P10 Sestra nanesie na miesto vpichu malé množstvo antibiotickej masti.
P11 Sestra miesto vpichu prekryje sterilným štvorcom a prelepí leukoplastom.
P12 Sestra vymení uzávery na lúmenoch CVK za nové, sterilné.
P13 Sestra o všetkých zistených zmenách ihneď informuje ošetrujúceho lekára.
P14 Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dekurzu v chorobopise pacienta.
P15 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

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

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

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Pacient je dostatočne poučený o nutnosti ošetrovania CVK.
V2 Pacient je dostatočne informovaný o možných komplikáciách v súvislosti so zavedeným CVK.
V3 Pacient má ošetrovaný CVK za aseptických podmienok a u pacienta sa v súvislosti so zavedeným
CVK nevyskytli komplikácie.
V4 V dokumentácii pacienta je správne zaznamenané každé ošetrenie CVK a všetky údaje súvisiace
s výkonom.

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

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť
o hemodialyzačné katétre dialyzovaných pacientov.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Š1

Má sestra potrebné vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š2

Mala sestra pre výkon zabezpečené
vhodné prostredie?

Š3

Mala sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

Š4

Mala sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

Kód

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

P1

P2

P3

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra pacientovi spôsob
ošetrovania CVK a informovala ho
o možných komplikáciách?

Otázka pre sestru

Kontrola
prostredia

Pripravila si sestra potrebné pomôcky
na ošetrenia CVK?

Kontrola
pomôcok

1b

0b

Umyla a vydezinfikovala si sestra pred
výkonom ruky?

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

Uložila sestra pacienta do vhodnej
polohy?

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Revízia č.:
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8b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Informovala sestra lekára o všetkých
zmenách v súvislosti s CVK?

Otázka pre sestru

1b

0b

P14

Zaznamenala sestra výkon a všetky
súvisiace údaje do dokumentácie
pacienta?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P4-11

Ovláda sestra manipuláciu s CVK?

P12

Vymenila sestra uzávery lúmenov CVK
za nové sterilné?

P13

Kód

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

V1

V2

V3
V4

Kontrolné kritériá
Je pacient dostatočne poučený
o nutnosti ošetrovania CVK?
Je pacient informovaný o možných
komplikáciách v súvislosti so
zavedeným CVK?
Má pacient ošetrovaný CVK za
aseptických podmienok?
Sú všetky údaje a zistenia o ošetrovaní
CVK zaznamenané v dokumentácii
pacienta?

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)

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.
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Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Tlmenie bolesti,
hojenie pooperačných rán,
obnova poškodeného tkaniva.
Pacienti s indikáciou podávania Bioptronovej lampy.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / sestra so špecializáciou v spolupráci so zdravotníckym asistentom.

Š2

Prostredie:

Izba pacientov, vyšetrovňa.

Š3

Pomôcky :

Bioptronová lampa.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje pacienta o výkone, vysvetlí mu dôvod, postup výkonu a očakávaný výsledok.

P2

Sestra pomôže pacientovi zaujať pohodlnú polohu, v ktorej má zotrvať a zabezpečí mu
intímne prostredie.

P3

Sestra pred použitím svetelnej terapie poučí pacienta o tom, že odev, alebo obväz je nutné
dať dole.

P4

Sestra skontroluje funkčnosť Bioptronu a nasmeruje lúč svetla na oblasť, ktorá sa má
ošetrovať.

P5

Sestra udržuje prístroj v pravom uhle 90° a v stálej vzdialenosti približne 10 cm.

P6

Sestra lúčom svetla počas nasvecovania nepohybuje, veľké plochy pokožky nasvecuje bod po

UPOZORNENIE:
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bode.
P7

Sestra aplikuje svetelnú terapiu podľa ordinácie lekára / napr. raz alebo 2x denne, 4 -10 min.

P8

Sestra uvedený postup zopakuje na každú časť tela, ktorá ma byť ošetrená.

P9

Sestra po ukončení aplikácie Bioptronovej lampy oznámi pacientovi ukončenie výkonu.

P10

Sestra po ukončení výkonu dezinfikuje lampu dezinfekčným prípravkom.

P11 Sestra dbá, aby nedošlo k poškodeniu lampy, najmä k poškodeniu optiky - zdroja liečebného
svetla a spínača.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná dôvod a postup aplikácie Bioptronovej lampy.

V2

Pacient spolupracuje pri aplikácií Bioptronovej lampy.

V3

Výkon je zrealizovaný bez komplikácií.

V4

Miesto výkonu sa počas aplikácie Bioptronovej lampy sleduje.

V5

Každú novo zistenú zmenu sestra oznámi ošetrujúcemu lekárovi

V6 V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s výkonom aplikácie Bioptronovej
lampy.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácia Bioptrónovej
lampy.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

otázka pre sestru
pozorovanie sestry počas výkonu
otázka pre pacienta
otázka pre ošetrujúceho lekára
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
kontrola pomôcok

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky podľa kritérii Š – Š

Š

1

3

1

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola
prostredia

Informovala sestra o dôvode aplikácie
BL?

P
R
O
C
E
S

Informovala sestra P/K o postupe pri
výkone?
P

Otázka pre P/K

1

Informovala sestra P/K aký má byť
očakavaný výsledok?
P
2

Pomohla sestra zaujať P/K pohodlnú
polohu?

Otázka pre P/K

UPOZORNENIE:
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Zabezpečila sestra P/K intímne
prostredie?

1b

0b

Poučila sestra P/K o tom, že má dať
dole odev a obväz?

1b

0b

Skotrolovala sestra funkčnosť Bioptrónu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázky pre
pacienta

1b

0b

Otázky pre
pacienta

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Nasmerovala sestra lúč svetla na
oblasť, ktorá sa má ošetrovať?
Udržiavala sestra prístroj v pravom uhle
90°a vzdialenosť 10 cm?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Nasvecovala sestra veľlké plochy
pokožky bod po bode, lúčom svetla
počas nasvecovania nepohybovala?

Aplikovala sestra svetelnú terapiu podľa
ordinácie lekára?

Zopakovala sestra uvedený postup na
každej časti tela, ktorá mala byť
ošetrená?
Oznámila sestra pacientovi ukončenie
výkonu?
Dezinfikovala sestra po ukončení
výkonu Bioptrónovú lampu
dezinfekčným prípravkom?
Dbala sestra aby nedošlo k poškodeniu
lampy, alebo optiky?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Kontrola ordinácie
v dokumentácii
P/K

Otázky pre sestru
Pozorovanie
sesry počas
výkonu
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Kontrolné kritériá

V

Pozná pacient dôvod a postup aplikácie
BL?

1

V
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Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Spolupracoval P/K pri aplikácii BL?

Otázka pre sestru

1b

0b

Bol zrealizovaný výkon bez komplikácii?

Otázka pre sestru

1b

0b

Sledovala sestra miesto výkonu počas
aplikácie BL?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Oznámila sestra každú novozistenú
zmenu ošetrujúcemu lekárovi?
Sú všetky údaje s výkonom aplikácie BL
zaznamenavané v dokumentácii?

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:

Získať nové údaje o pacientovom zdravotnom stave.
Poskytnúť nové poznatky o ochorení.
Podať informácie o vyšetrovacích metódach a liečebných
výkonoch.

Skupina starostlivosti:

Pacienti hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach .

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Primár oddelenia, lekári oddelenia, vedúca sestra, manažérka dennej
zmeny, sestra oddelenia /sestra so špecializáciou /pôrodná asistentka (PA),
zdravotnícky asistent – podľa zvyklostí zariadenia.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, lôžkové oddelenia.

Š3

Pomôcky :

Tonometer, fonendoskop, ústne lopatky, svetelný zdroj-baterka,
jednorazové rukavice, mydlo, jednorazové utierky, dezinfekčný prostriedok
na ruky a na fonendoskop, ostatné pomôcky podľa zvyklostí pracoviska.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia P/K, vizitný zošit – podľa zvyklostí pracoviska,
dekurzy.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra /PA pripraví dokumentačný vozík a pomôcky na vizitu.

P2

Sestra /PA sa presvedčí, či majú pacienti založené všetky výsledky z laboratórnych a
diagnostických vyšetrení v zdravotných záznamoch.

P3

Sestra /PA pripraví prostredie a pacientov na vizitu – vyvetrá izby, dohliadne na úpravu postelí,
stolíkov a správania počas vizity.

UPOZORNENIE:
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P4

Sestra /PA informuje pacientov o práve spolurozhodovania o postupoch v starostlivosti.

P5

Sestra /PA počas priebehu vizity pomôže pacientovi zaujať správnu polohu prípadne mu
pomôže s vyzlečením pyžama.

P6

Sestra /PA spolupracuje s lekárom počas fyzikálneho vyšetrenia.

P7

Sestra /PA zaznamená všetky ordinácie lekára do vizitného zošita.

P8

Sestra informuje lekára o prípadných ošetrovateľských potrebách pacienta a v prípade potreby
predloží ošetrovateľskú dokumentáciu (pri dehydratácii – bilanciu tekutín).

P9

Sestra /PA po ukončení vizity uloží zdravotné záznamy a odloží použité pomôcky.

P10

Manažérka dennej zmeny manažuje činnosti podľa stupňa naliehavosti a ostatní zdravotnícki
pracovníci (sestry, PA, zdravotnícki asistenti, sanitári) sa podieľajú na plnení ordinácii.

P11 Sestra /PA dohliada aby každá ordinácia v prospech pacienta bola splnená.
Splnené ordinácie sestra /PA zapíše do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Lekárska vizita je realizovaná podľa plánovaného harmonogramu oddelenia.

V2

Všetky údaje z lekárskej vizity sú zaznamenané do vizitného zošita.

V3

Sú vytvorené požadované podmienky na priebeh lekárskej vizity.

V4

Sú splnené všetky ordinácie z lekárskej vizity za spolupráce všetkých zdravotníckych
pracovníkov.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca pri lekárskej
vizite.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v Š1-2?

Š1-2

Pripravila sestra /PA potrebné pomôcky
na lekársku vizitu?

Š
3

Je k dispozícii potrebná dokumentácia
na lekársku vizitu?

Š
4

Kód

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry / pôrodnej asistentky (PA);
manažérky dennej zmeny (MDZ),
otázka pre sestru /PA,
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

P
1

P
2

P
3

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra /PA na lekársku vizitu
dokumentačný vozík a potrebné
pomôcky?
Presvedčila sa sestra /PA, či majú
pacienti založené výsledky z
laboratórnych a diagnostických
vyšetrení v zdravotnej dokumentácii?
Zabezpečila sestra /PA vhodné
prostredie na vizitu?

Metóda
hodnotenia
Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia
Otázka pre sestru
/PA
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
dokumentácie
Kontrola
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prostredia
Informovala sestra /PA pacientov o
práve spolurozhodovania o postupoch v
starostlivosti?
Pomohla sestra /PA pacientovi zaujať
vhodnú polohu pri vizite?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Pozorovanie
sestry /PA

1b

0b

6

Spolupracovala sestra /PA s lekárom
počas fyzikálneho vyšetrenia?

Pozorovanie
sestry /PA

1b

0b

7

Zaznamenala sestra /PA všetky
ordinácie lekára pri vizite?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Pozorovanie
sestry /PA

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P
4

P
5

P

P

P

P

Informovala sestra /PA lekára o
prípadných ošetrovateľských potrebách
pacienta?

8

Uložila sestra /PA po vizite zdravotné
záznamy a pomôcky?

9

Pozorovanie MDZ
P

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Manažovala MDZ po lekárskej vizite
činnosti podľa stupňa naliehavosti?

10

Dohliadla sestra /PA na vykonanie
ordinácii z lekárskej vizity a splnené
ordinácie zapísala do dokumentácie
pacienta.

11

Kód

V
1

V
2

Kontrolné kritériá
Bola realizovaná lekárska vizita podľa
plánovaného harmonogramu
oddelenia?
Boli zaznamenané všetky údaje do
vizitného zošita?

Kontrola
dokumentácie
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.
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Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Boli vytvorené požadované podmienky
na priebeh lekárskej vizity?
Boli splnené všetky ordinácie z
lekárskej vizity za spolupráce všetkých
zdravotníckych pracovníkov a
zaznamenané do dokumentácie P/K?

Strana

3z3

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie
sestry /PA

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Diagnosticky - stanovenie hladiny glukózy v krvi pacienta
pomocou glukometra.
Pacienti s indikáciou na stanovenie hladiny glykémie
glukometrom
Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia: lôžkové časti jednotlivých oddelení, ambulantné
zariadenia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Dezinfekčný roztok, vatové tampóny 3ks, sterilná ihla1ks, jednorazové
rukavice1 pár, prúžky do glukometra, glukometer, emitná miska

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Sestra pripraví potrebné pomôcky na meranie glykémie glukometrom.
Sestra oboznámi pacienta s výkonom.
Sestra si navlečie jednorazové rukavice, vyberie z tuby testovací prúžok a ihneď ju uzatvorí.
Sestra zapne glukometer vložením prúžku do glukometra.
Sestra si zvolí miesto vpichu – bruško prsta na hornej končatine.
Sestra vydezinfikuje miesto vpichu a po dezinfekcii ho tampónom vysuší.
Sestra prevedie vpich sterilnou ihlou (autolancetou) na vydezinfikovanom mieste.
Sestra priloží v miernom uhle testovací prúžok na kvapku krvi, drží kým glukometer pípnutím

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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neohlási nasatie dostatočného množstva krvi na meranie.

P9

Sestra sleduje dispej glukometra, približne po 6 sekundách sa výsledok merania objaví na displeji glukometra.

P10

Sestra použitý testovací prúžok vyhodí do emitnej misky a následne do príslušného odpadu,
glukometer sa vypne automaticky.

P11
P12
P13

Sestra prekryje miesto vpichu suchým tampónom.
Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.
Sestra zaznamená do dokumentácie potrebné údaje súvisiace s výkonom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s postupom a priebehom výkonu.

V2

Pacient má odobratú kapilárnu krv a odmeranú hodnotu glykémie glukometrom.

V3

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané údaje glykémie.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Meranie glykémie
glukometrom.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá

Š
1

Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š
2

Prebiehal výkon odberu kapilárnej krvi
a následného merania hladiny glykémie
na príslušnom mieste?

Š
3

Bol výkon urobený s použitím všetkých
požadovaných pomôcok?

Š
4

Má sestra /asistent k dispozícii
potrebnú dokumentáciu?

Kód
P
R
O
C
E
S

Otázka pre sestru;
otázka pre P/K;
pozorovanie sestry počas výkonu;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie.

P

P

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1

Má sestra pripravené potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

2

Oboznámila sestra pacienta s
výkonom?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P

3-11

P

A OSE SZ INT/20

Postupovala sestra pri meraní glykémie
podľa kritérií uvedených v P
?
3-11
Zabezpečila sestra uloženie použitých
pomôcok?

12
13

Zaznamenala sestra do zdravotnej /
ošetrovateľskej dokumentácie potrebné
údaje?

Kód

Kontrolné kritériá

V
1

Je pacient oboznámený s postupom pri
výkone?

V
2

Má pacient odbratú kapilárnu krv a
následne zmeranú glykémiu
glukometrom predpísaným spôsobom?

V
3

Sú v dokumentácii P/K zaznamenané
údaje o meraní glykémie glukometrom?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Strana

Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

2z4

9b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

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

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.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zistiť u pacienta množstvo príjmu a výdaja tekutín za určitý časový
interval (24 hodín)
Zabezpečiť ordinovaný príjem tekutín u P/K a optimálnu diurézu.
Zabezpečiť negatívnu / pozitívnu bilanciu tekutín vzhľadom k dg
P/K a jeho zdravotnému stavu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s potrebou sledovania bilančného režimu.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Sestra / pôrodná asistentka (PA) s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výkonu v spolupráci so zdravotníckym asistentom (ZA) alebo sanitárom.
Lôžkové časti jednotlivých oddelení, oddelenia intenzívnej starostlivosti.

Š3

Pomôcky :

Zberná nádoba graduovaná, jednorazové rukavice.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia P/K.
Formuláre pre evidenciu príjmu a výdaja tekutín podľa zvyklostí oddelenia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2
P3

Sestra /PA oboznámi pacienta s potrebou sledovania a evidovania príjmu a výdaja tekutín v
súvislosti s jeho zdravotným stavom a na základe ordinácie bilančného režimu lekárom za určený čas.
Vzhľadom na na zdravotný stav P/K (imobilní P/K, pripútaní na lôžko, P/K s režimom A) sestra
/PA, poučí zdravotníckí personál o ordinácii a realizácii bilančného režimu u P/K .
Pri lôžku resp. na vyšetrovni – podľa zvyklosti pracoviska, P/K sestra /PA umiestni bilančný
formulár, do ktorého zdrav. personál robí záznamy o príjme (vrátane parenterálnej, enerálnej
formy) a výdaji tekutín (vrátane zvratkov, žaludočného obsahu, obsahu drénov, ev. hnačkovitých stolíc).

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
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P4

P/K je poučený o obmedzení príjmu tekutín na maximálne povolené množstvo / deň, alebo
naopak P/K je núkaný tekutinami, aby doplnil požadovaný objem tekutín (v závislosti od toho
či chceme u P/K negatívnu alebo pozitívnu bilanciu – podľa ordinácie lekára).

P5

P/K je poučený o potrebe zberu moču do zbernej nádoby, aby sa dala zmerať diuréza / u PK.
Zberná nádoba musí byť označená tak, aby nedošlo k zámene a aby P/K vedel, do ktorej nádoby má močiť (najčastejšie menom P/K a číslom izby).

P6

U imobilných P/K, u P/K s PMK moč do zberných nádob vylieva personál .

P7

Sestra /PA (zdravotnícky asistent, sanitár) zistené údaje zaznamenáva v chronologickej postupnosti do bilančného záznamu podľa zvyklostí pracoviska, ktorý je súčasťou zdravotnej /
ošetrovateľskej dokumentácie P/K.

P8

Po uplynutí časového horizontu (najčastejšie raz za 24 hodín) sestra /PA spočíta príjem a výdaj
tekutín a zistené hodnoty zapíše do dokumentácie P/K (do teplotnej tabuľky, denného záznamu na pracoviskách intenzívnej starostlivosti / podľa zvyklostí pracoviska).

P9

Diskrepancie v zisteniach sestra /PA hlási ošetrujúcemu lekárovi.

P10

Po ukončení potreby sledovania bilancie tekutín sestra /PA poučí P/K o jeho ukončení.

P11 Sestra /PA (zdravotnícky asisitent, sanitár) zabezpečí po ukončení výkonu dekontamináciu a
uloženie pomôcok.
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvod a význam bilancie príjmu a výdaja tekutín.

V2

Sestra /PA získala pacienta pre spoluprácu.

V3

Bilancia príjmu a výdaja tekutín bola správne realizovaná.

V4

P/K má v dokumentácií záznam o bilancii príjmu a výdaja tekutín.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A









Kód

Kontrolné kritériá
Je splnené kritérium štruktúry Š

Š

?
1-2

1-2

Má sestra /PAk dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?

Š
3

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Š
4

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru /pôrodnú asistentku (PA);
otázka pre zdravotníckeho asistenta (ZA)/ sanitára;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kód

Kontrolné kritériá

P
1

Oboznámila sestra /PA P/K s potrebou
sledovania a evidovania príjmu a
výdaja tekutín?

2

Poučila sestra /PA ostatný personál o
ordinácii a realizácii bilančného režimu
u P/K .

3

Má personál k dispozícii bilančný
formulár do ktorého robí záznamy
príjmu a výdaja tekutín u P/K?

4

Je P/K poučený o tom, koľko tekutín
môže prijať za určité časové obdobie

P

P

P

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
prostredia

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre ZA /
sanitára

1b

0b

Otázka pre
sestru, /PA,
ZA,sanitára

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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(24 hodín)?
Je P/K poučený o potrebe zberu moča
do zbernej nádoby a je táto riadne
označená?

P
5

Je zabezpečený zber moča aj u
imobilných P/K ?

P
6

Sú zistené údaje zaznamenávané do
bilančného záznamu P/K?

P
7

Spočítala sestra /PA, príjem a výdaj
tekutín a zistené hodnoty zaznamenala
do dokumentácie P/K ?

P
8

9

Hlásila sestra /PA lekárovi zistené
diskrepančné údaje sledovania bilancie
tekutín?

10

Poučila sestra /PA P/K o ukončení
potreby
sledovania bilancie tekutín?

11

Zabezpečila sestra /PA (ZA, sanitár) po
ukončení výkonu dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

P

P

P

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1

V
2

V
3

Kontrolné kritériá
Pozná P/K dôvod a význam bilancie
príjmu a výdaja tekutín ?
Získala sestra /PA pacienta pre
spoluprácu?
Bola bilancia príjmu a výdaja tekutín
realizovaná správne?

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre ZA /
sanitára

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
/PA
Kontrola
dokumentácie

Kontrola pomôcok

Metóda
hodnotenia
Otázka pre P/K

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zistiť u pacienta množstvo moča za každú hodinu.
Zabezpečiť optimálnu diurézu u pacienta.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s potrebou sledovania hodinovej diurézy.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výkonu, zdravotnícky asistent.
Lôžkové časti jednotlivých oddelení, oddelenia intenzívnej starostlivosti, JIS.
Set na sledovanie hodinovej diurézy, odmerný valec, urometer, jednorazové
rukavice, buničitá vata, emitná miska.
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi pacienta s výkonom.

P2

Sestra skontroluje funkčnosť a stav permanentného katétra a zberného setu.

P3

Sestra vypustí moč zo zberného setu každú hodinu a odmerá jeho množstvo.

P4

Sestra zmerá špecifickú hmotnosť moču použitím odmerného valca a urometra, raz za 8 hodín.

P5

Sestra zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie pacienta.

P6

Sestra zabezpečí po ukončení výkonu dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je dostatočne informovaný o výkone.

V2

Pacient má funkčný permanentný katéter a zberný set.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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V3

Pacient má odmerané množstvo moču každú hodinu.

V4

Pacient má zmeranú špecifickú hmotnosť moču raz za 8 hodín.

V5

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané odmerané hodnoty v jednotlivých časových intervaloch.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry podľa Š2–Š3
Š2–Š3

Metóda
hodnotenia

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Š4

prostredia

Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia

1

2

Skontrolovala sestra funkčnosť a stav
permanentného katétra a zberného
setu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

3-4

Postupovala sestra podľa v uvedených
kritérií procesu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

P

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola

Oboznámila sestra pacienta s
výkonom?

P

P

Kontrolné kritériá

Áno

Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok

Kód

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Otázka pre
pacienta

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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5

Zaznamenala sestra zistené údaje do
dokumentácie P/K?

6

Zabezpečila sestra po ukončení výkonu
dekontamináciu a uloženie pomôcok?

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

V
1

Má pacient dostatočné informácie
o potrebe a dôvode hodinovej diurézy?

Otázka pre
pacienta

V
2

Má pacient funkčný permanentný
katéter a zberný set?

Otázka pre sestru

V
3

Má pacient odmeranú diurézu každú
hodinu?

Otázka pre sestru

1b

0b

V
4

Má pacient zmeranú špecifickú
hmotnosť moča raz za 8 hodín?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
5

Má pacient zaznamenané hodnoty
hodinovej diurézy a špecifickej
hmotnosti moču v jednotlivých
časových intervaloch?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Áno

Nie

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť pacientovi vlasovú hygienu
 odstrániť vši
 predísť ich rozšíreniu
 zlepšiť komfort pacienta.

Skupina starostlivosti:

Hospitalizovaní pacienti s pediculosis capitis.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, sestra so špecializáciou, pôrodná asistentka, zdravotnícky asistent,
sanitár.

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, izba pacientov.

Š3

Pomôcky :

Uteráky 2 ks, igelitová podložka 1 ks, šampón na vlasy, lavór, prípravok na
odvšivovanie, hrebeň, plienka alebo rúška, posteľné a osobné prádlo, gázové štvorce 2 ks, zvitky vaty, jednorazové rukavice 1 pár, pomôcky na hygienu genitálií.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pozná zdravotný stav P/K, posúdi stav vlasov a stupeň zavšivavenia.

P2

Sestra oboznámi P/K s výkonom a zvolí vhodné miesto výkonu.

P3

Sestra si pripraví pomôcky na dosah ruky.

P4

Sestra vzhľadom na zdravotný stav P/K zvolí optimálnu polohu na realizáciu výkonu.

P5

Sestra zabezpečí intimitu P/K.

UPOZORNENIE:




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

Sestra vyzlečie P/K pyžamový kabátik, ak pacient sedí pri umývadle, prikryje mu plecia gumovou podložkou.

P7

Sestra P/K priloží štvorce z gázy na oči a zvitky vaty do uší P/K, natiahne si na ruky jednorázové
rukavice.

P8

Sestra navlhčí vlasy P/K teplou vodou, nanesie šampón a bruškami prstov premasíruje pokožku
hlavy.

P9

Sestra dôkladne opláchne vlasy vodou, aby odstránila zvyšky šampónu a podľa potreby mení
vodu.

P10 Sestra osuší vlasy P/K, nanesie na ne prípravok na odvšivovanie a nechá pôsobiť podľa návodu.
Po uplynutí určeného času vlasy opláchne, znova umyje šampónom, opláchne teplou vodou,
vysuší a učeše.
P11 Sestra počas výkonu udržiava s P/K slovný kontakt a sleduje jeho zdravotný stav.
P12 Sestra prezlečie posteľnú bielizeň a pomôže P/K prezliecť si čisté pyžamo.
P13 Sestra nanesie sprej na odvšivovanie a ovinie vlasovú časť plienkou alebo rúškou.
P14 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.
P15 Sestra zaznamená údaje do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient má zabezpečenú hygienu vlasov.

V2

Pacient je odvšivavený.

V3

U pacienta sú rešpektované individuálne požiadavky.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Odvšivavenie pacienta.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Š
1-2

Š
3

Š
4

Kód
P
1

P
R
O
C
E
S

P
2

P
3

P
4

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry
Š –Š ?
1
2

Kontrola
prostredia

2b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky ?

Kontrola
pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav, stav
vlasov a stupeň zavšivavenia P/K?
Oboznámila sestra P/K s výkonom
a zvolila vhodné miesto pre výkon?
Pripravila si sestra všetky potrebné
pomôcky na dosah ruky?
Zvolila sestra optimálnu polohu
pacienta na realizáciu výkonu vzhľadom
na jeho zdravotný stav?

Otázka pre P/K
Kontrola
prostredia

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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5

P
6-10

P
11

P
12-13

1b

0b

Otázka pre sestru

5b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Mal P/K má zabezpečenú vlasovú
hygienu?

Otázka pre sestru

1b

0b

Mal P/K má urobený výkon
odvšivavenia správne.

Otázka pre
sestru

1b

0b

Rešpektovala sestra u P/K individuálne
požiadavky.

Otázka pre sestru

1b

0b

Postupovala sestra pri odvšivovaní P/K
podľa kritérií P
?
6-10
Udržiavala sestra počas výkonu
verbálny kontakt s P/K a sledovala jeho
zdravotný stav?
Postupovala sestra pri odvšivovaní P/K
podľa kritérií P
?
12-13

14

15

Zaznamenala sestra do dokumentácie
pacienta potrebné údaje?

P

Kód
V
1

V
2

V
3

2z3

Otázka pre P/K

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie pomôcok ?

P

Strana
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Zabezpečila sestra pre výkon intimitu
pacienta?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá

Kontrola pomôcok
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)

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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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.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Zistiť riziko pádu u pacienta.
Vyhodnotiť Gaitov funkčný test.
Zabezpečiť štandardizované opatrenia na zníženie, vylúčenie rizika pádu.
Pacienti hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Zdravotnícki pracovníci – sestra, sestra so špecializáciou, zdravotnícky asistent, sanitár.

Š2

Prostredie:

Oddelenia zdravotníckych zariadení - lôžkové časti, domáce prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Zábrany, fixačné popruhy, vhodná obuv (z upevnením päty), barly, G-aparát,
pojazdný vozík pre pacienta, Gaitov funkčný test.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K .

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi pacienta s priebehom a významom testu (ak to zdravotný stav pacienta dovoľuje).

P2

Sestra požiada pacienta o trpezlivosť a spoluprácu.
Realizácia testu:

P3

Sestra požiada pacienta, aby sa posadil na stoličku na 60 sekúnd.

P4

Sestra požiada pacienta, aby sa postavil a stál na mieste 30 sekúnd.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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P5

Sestra požiada pacienta, aby sa prešiel naprieč miestnosťou a otočil sa.

P6

Sestra požiada pacienta, aby sa vrátil ku stoličke a opäť sa na ňu posadil.

2z2

Vyhodnotenie testu:
P7

Ak je pacient schopný všetky štyri úlohy zvládnuť bez straty rovnováhy, zapotácania sa, hľadania oporných predmetov, je test negatívny. Ak pacient nie je schopný dokončiť test, alebo má
vyššie uvedené problémy, je test pozitívny.

P8

Sestra vyhodnotí výsledok testu.

P9

Sestra zaznamená do dokumentácie pacienta priebeh a výsledok testu.

P10 Sestra zabezpečí štandardizované opatrenia na zníženie, vylúčenie rizika pádu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná význam a priebeh testu.

V2

Pacient má test vyhodnotený správne.

V3

V dokumentácii pacienta je zaznamenaný priebeh a výsledok testu, ako aj následné opatrenia.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Bratislava
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prevencia pádu
u hospitalizovaných pacientov – Gaitov funkčný test.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

1

Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?

Š
2

Má sestra požadované pomôcky na
realizáciu výkonu?

Š
3

Má sestra k výkonu potrebnú
dokumentáciu?

Š
4

Kód

1

P
R
O
C
E
S

P
2

P
3

P
4

P
5

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu testu?

Š

P

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

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra pacienta
s priebehom a významom testu?
Požiadala sestra pacienta o trpezlivosť
a spoluprácu?
Požiadala sestra pacienta, aby si sadol
na stoličku na 60 sekúnd?
Požiadala sestra pacienta, aby sa
postavil a stál 30 sekúnd?
Požiadala sestra pacienta, aby prešiel
naprieč miestnosťou a otočil sa?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Metóda
hodnotenia

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Požiadala sestra pacienta, aby sa vrátil
ku stoličke a opäť sa na ňu posadil?

P
6

P

Vyhodnotila sestra výsledok testu?

7-8
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Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

2b

0b

9

Zaznamenala sestra výsledok a priebeh
testu do dokumentácie pacienta?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

10

Zabezpečila sestra štandardizované
opatrenia na zníženie, vylúčenie pádu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

V

Pozná pacient význam a priebeh testu?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Má pacient správne vyhodnotený test?

Otázka pre sestru

1b

0b

Je v dokumentácii pacienta
zaznamenaný priebeh a výsledok testu,
ako aj následné opatrenia?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

1

V
2

V
3

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Správnou edukáciou pacienta a dodržaním pracovného
postupu realizovať spirometrické vyšetrenie.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou spirometrického vyšetrenia.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností,
vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výkonu.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, pľúcna ambulancia.

Š3

Pomôcky :

–
spirometrický prístroj so senzorom,
–
náustky (jednorazové, papierové alebo plastové, prípadne
sterilizovateľné),
–
štipec (uzáver na nos),
–
antibakteriálne a antivírusové filtre ( ak sa vyšetrujú aj
inspiračné parametre a nepoužívajú sa jednorazové
prietokomery), váha a výškomer na meranie hmotnosti a výšky
vyšetrovaného,
–
vybavenie na sterilizáciu súčasti prístrojov, podľa typu
prístrojov,
–
sklenená dóza,
–
lieh 70%,
–
dezinfekčný roztok,
–
emitná miska,
–
saponát na odmastenie
–
merač barometrického tlaku, relatívnej vlhkosti a teploty v
miestnosti, ak nie je integrovaný do systému.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Spirometrické vyšetrenie
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí či pacient netrpí akútnou infekciou dýchacích ciest, nakoľko sa
spirometrické vyšetrenie pri akútnych infekciách nevykonáva. Sestra oboznámi
pacienta so spirometrickým vyšetrením, vysvetlí mu postup vyšetrenia, ktorý s ním
precvičí a získa ho pre spoluprácu.

P2

Sestra do prístroja vloží potrebné údaje o pacientovi – meno, vek, pohlavie, výška,
váha, krvný tlak, nikotinizmus, alergie, ostatné anamnestické údaje podľa typu
prístroja a teplotu v miestnosti a nastaví na spirometri meranie vitálnej kapacity.

P3

Sestra na senzor spirometra nasunie jednorazový papierový náustok a vysvetlí
pacientovi akú polohu má zaujať pri vyšetrení. Najvhodnejšia poloha je v stoji s
rukami mierne upaženými od tela alebo v sede na stoličke eventuálne v posteli s
vystretým chrbtom.

P4

Sestra štipcom stlačí nosné krídla, pacient si vloží náustok do úst za zuby, pričom ho
pridŕža perami.

P5

Sestra upozorní pacienta, aby sa 5 x normálne nadýchol a vydýchol. Prístroj
zaznamená krivky nádychu a výdychu. Po zaznení zvukového signálu sa pacient
hlboko nadýchne a hlboko vydýchne. Nádych a výdych musí byť maximálny. Opakuje
sa 2-3 krát. Pacient sa 2 krát normálne nadýchne a vydýchne. Tretí krát sa hlboko
nadýchne a prudko vydýchne. Hlboký nádych a prudký výdych opakuje ešte jeden
krát. Prístroj meranie zaznamená a na monitore ho hneď vyhodnotí.

P6

Sestra vyhotoví záznam s nameranými hodnotami a záverom vyšetrenia.

P7

Sestra zaznamená vyšetrenie a výsledok vyšetrenia do dokumentácie pacienta.

P8

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Spirometrické vyšetrenie
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná význam vyšetrenia a je oboznámený s postupom pri vyšetrení.

V2

P/K má realizované vyšetrenie predpísaným spôsobom.

V3

Pacient dodržiava pokyny sestry a spolupracuje pri vyšetrení.

V4

V dokumentácii pacienta je urobený záznam o spirometrickom vyšetrení.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Š
1-2

3

Kód

P
2

P
3

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Zadala sestra do prístroja všetky
potrebné údaje?
Nastavila sestra na spirometri meranie
vitálnej kapacity?

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

2b

0b

Nasunula sestra na senzor spirometra
jednorázový náustok?

Pozorovanie
sestry

2b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š

1

Áno

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š

P

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry Š – Š ?
1
2

4

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
pozorovanie P/K počas výkonu
otázka pre P/K;
otázka pre sestru
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Overila si sestra či pacient netrpí
akútnou infekciou dýchacích ciest?
Oboznámila sestra P/K s priebehom
vyšetrenia?

Metóda
hodnotenia
Kontrola
prostredia

Kontrola pomôcok

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.
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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5

P
6

P
7

P
8

počas výkonu
Otázka pre P/K

Stlačila sestra P/K štipcom nosné
krídla?
Vložil si P/K náustok za zuby a pridržal
ho perami?

Pozorovanie
sestry a pacienta
počas výkonu

2z3

2b

0b

2b

0b

Otázka pre P/K
Otázka pre
sestru?

Vyhotovila sestra záznam s
nameranými hodnotami a záznamov
vyšetrenia?
Zazmanenala sestra vyšetrenie a
výsledok vyšetrenia do dokumentácie
pacienta?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Zabezpečila sestra dekontamináciu a
uloženie použitých pomôcok?

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

V

Pozná P/K význam vyšetrenia bol P/K
oboznámený s postupom pri vyšetrení?

1

Strana

Vysvetlila P/K akú polohu má zaujať pri
vyšetrení?

Vysvetlila sestra P/K ako sa má
nadýchnuť a vydýchnuť?
Ovláda sestra manipuláciu so
spirometrickým prístrojom?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

2

Mal P/K realizované vyšetrenie
predpísaným spôsobom?

Otázka pre sestru

1b

0b

3

Dodržiava P/K pokyny sestry a
spolupracuje pri vyšetrení?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V

V

V
4

Urobila sestra záznam o vykonaní
vyšetrenia do dokumentácie pacienta?

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 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.
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Odstrániť retenciu moču.
Získať sterilný moč na bakteriologické vyšetrenie.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s retenciou moča.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Lekár, sestra, zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, lôžkové oddelenia, domáce prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Sterilné tampóny 3 ks, sterilné rukavice 1 ks, sterilná pinzeta alebo peán,
sterilný jednorazový katéter č.16, 18, 20 – 1 ks, Mesocain gel, antiseptický
roztok, emitná miska, 2 ks skúmavky na moč (1ks sterilná), jednorazové
rukavice 2 ks, nožnice, nepremokavá podložka pod pacienta – 1 ks.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia P/K.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2

P3

P4

P5
P6
P7

Lekár, v spolupráci so sestrou informuje pacienta o potrebe zavedenia jednorazového katétra
a o spolupráci pri výkone.
Lekár, v spolupráci so sestrou vysvetlí pacientovi, že zavedenie nie je bolestivé ale nepríjemné,
že katétrom odchádza moč a nutkanie na močenie vymizne.
Sestra /asistent pripraví pomôcky na výkon tak, aby k nim mali ľahký prístup a mohla asistovať
lekárovi z pravej strany
•
navlečie si jednorazové rukavice
•
pomôže pacientovi zaujať supinačnú polohu
•
odhalí pacientovi oblasť genitálií až pod bedrá.
Sestra /asistent pacienta uloží do mierne zvýšenej polohy na chrbte s voľne položenými
končatinami, pod bedrá podloží saciu nepremokavú rúšku a medzi nohy položí veľkú emitnú
misku na zachytenie moču.
Sestra /asistent pripraví lekárovi sterilné rukavice, ktoré si sám lekár navlečie.
Sestra /asistent naleje antiseptický roztok na sterilné tampóny.
Sestra /asistent podá lekárovi tri kusy sterilných, navlhčených tampónov.

P8

Sestra /asistent podá lekárovi močový katéter za prísnych aseptických podmienok do
dominantnej ruky lekára pri prísnom dodržaní sterility.

P9

Sestra /asistent vytlačí najprv 2-3 cm gélu do sterilnej gázy a až následne natrie na koniec
katétra 2-3 cm gélu.

Lekár obvyklým spôsobom zavedie katéter, kým do pripravenej nádobky (emitná miska)
P10 nezačne vytekať moč.
P11
P12
P13

Sestra /asistent vyzve pacienta, aby zatlačil na moč a zhlboka dýchal.
Sestra /asistent odoberie vzorky moču do pripravených označených skúmaviek.
Sestra /asistent odloží pomôcky.

UPOZORNENIE:




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

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4

Pacient pozná dôvod a postup zavedenie jednorazového katétra do močového mechúra.
Pacient spolupracuje pri zavedení jednorazového katétra.
Pacient toleruje zavedený jednorazový katéter.
Dokumentácia obsahuje všetky údaje súvisiace so zavedením jednorazového katétra.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry/zdravotníckeho asistenta počas
činnost;i
otázka pre sestru/zdravotníckeho asistenta (ZA);
otázka pre pacienta,
kontrola prostredia,
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá

Š
1

Majú sestra / asistent príslušné
vzdelanie?

Š
2

Zabezpečila sestra /asistent intímne
prostredie pre výkon?

Š
3

Pripravila sestra /asistent pomôcky na
výkon?

Š
4

Má sestra /asistent k dispozícii
potrebnú dokumentáciu ?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
/asistenta

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

P

1

Informovala sestra /asistent pacienta o
potrebe a spolupráci pri výkone?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

2

Vysvetlila sestra/ asistent, že výkon nie
je bolestivý, katétrom odchádza moč a
nutkanie na močenie vymizne?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

3

Pripravila sestra /asistent pomôcky na
výkon?

Kontrola pomôcok

3b

0b

P
P

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P

P

P
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P
P
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Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pripravila sestra /asistent pacienta na
výkon?

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

5

Pripravila sestra /asistent lekárovi
sterilné rukavice?

6

Naliala sestra /asistent antiseptický
roztok na sterilné tampóny?

7

Podala sestra /asistent lekárovi tri
navlhčené sterilné tampóny

8

Podala sestra /asistent lekárovi katéter
do dominantnej ruky?

11
12

Odobrala sestra /asistent potrebné
množstvo moču do skúmaviek?

9

10

13
14
15

Strana

Navliekla si sestra/ asistent
jednorázové rukavice?
Pomohla sestra /asistent pacientovi
zaujať vhodnú polohu?

Vytlačila sestra /asistent 2-3 cm gélu na
sterilný štvorec?
Natrela sestra /asistent na koniec
katétra 2-3 cm gélu?
Zabezpečila sestra /asistent, aby moč z
katétra vytekal do pripravenej nádoby?
Vyzvala sestra /asistent pacient, aby
zatlačil na moč a zhlboka dýchal?

P

P

4

Audit ošetrovateľského

Sestra /asistent zaznamenala potrebné
údaje do ošetrovateľskej
dokumentácie?
Sestra /asistent správne odložila
použité pomôcky?
Sestra /asistent odoslala označené
vzorky moču na vyšetrenie?

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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E
D
O
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Metóda
hodnotenia

3z3

Áno

Nie

V
1

Pozná pacient dôvod a spôsob
zavádzania jednorázového katétra?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
2

Spolupracuje pacient pri zavádzaní
jednorázového katétra?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
3

Toleruje pacient zavedenie
jednorázového katétra?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
4

Obsahuje ošetrovateľská dokumentácia
všetky potrebné údaje súvisiace so
zavedením jednorázového katétra?

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25- 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 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.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Pripraviť pacienta na výkon
Zabezpečiť uchovanie a transport odobratej vzorky predpísaným
spôsobom.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou odberu bioptického materiálu.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra v spolupráci s lekárom

Š2 Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, lôžkové / ambulantné zariadenie.

Š3 Pomôcky :

Preväzový stolík, sterilná rúška celá, perforovaná, sterilné rukavice, sterilné
tampóny, sterilné štvorce, sterilná ihla – ružová, striekačka 10 ml, lokálne
anestetikum, slakpel, súprava na šitie – v podavak, peán, pinzeta, nožnice,
ihelec, chirurgická niť, dezinfekčný roztok, peroxid vodíka, buničitá vata,
leukoplast, označené sterilné skúmavky a sterilné nádoby rôznych veľkostí, 10
% formalín, nátrium citricum, emitná miska, preväzové nožnice, žiadanky na
vyšetrenie.

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K / ambulantná kniha, kniha o
evidenci bioptického materiálu.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1 Sestra oboznámi pacienta s výkonom a vysvetlí mu postup odberu bioptického materiálu.
P2 Sestra si overí alergickú anamnézu u pacienta na lokálne anestetikum a antiseptiká.
P3 Sestra pripraví potrebné pomôcky na preväzový stolík.
P4 Sestra zabezpečí uloženie pacienta do požadovanej polohy.
P5 Sestra počas výkonu udržuje s pacientom slovný kontakt a sleduje jeho stav.
P6 Sestra naleje dezinfekčný roztok na sterilné tampóny, aby boli mierne presiaknuté.
P7 Sestra podá lekárovi anestetikum na lokálnu anestézu.
P8 Sestra osuší okolie rany po incízii podľa pokynov lekára, odobratý bioptický materiál uloží do
sterilnej nádoby s roztokom formalínu.
P9 Sestra spolupracuje s lekárom pri vypláchnutí rany antiseptickým roztokom podľa ordinácie
lekára.
P10 Sestra po suture a sterilnom prekrytí rany fixuje ranu náplasťou a obväzom.
UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P11 Sestra zabezpečí odoslanie odobratej vzorky bioptického materiálu na vyšetrenie.
P12 Sestra poučí pacienta o následnom ošetrení rany.
P13 Sestra zaznamená do ambulantnej knihy, zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácie P/K potrebné
údaje.
P14 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Pacient je informovaný o dôvode a priebehu výkonu.
V2 Pacient má zabezpečené monitorovanie celkového zdravotného stavu počas výkonu.
V3 Pacient je poučený o nutnosti následného ošetrenia rany, kontroly na príslušnej ambulancii.
V4 Pacient má zaznamenané potrebné údaje súvisiace s odberom bioptického materiálu v zdravotnej
/ošetrovateľskej a ostatnej dokumentácii (ambulantná kniha, kniha o evidenci bioptického
materiálu)

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ INT/27

Strana

1z3

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri
odbere bioptického materiálu.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š
1

Mala sestra pre výkon zabezpečené
vhodné prostredie?

Š
2

Š
3

Š
4

Kód

P
3

P

P

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
prostredia

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá

Sledovala sestra pacienta počas
výkonu a udržiavala s ním slovný

2

Nie

Mala sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

5

P

Áno

Kontrola pomôcok

4

1

Metóda
hodnotenia

Mala sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Boli poskytnuté pacientovi potrebné
informácie?
Overila si sestra u pacienta
alergologickú anamnézu na anestetiká
a antiseptiká?
Pripravila sestra potrebné pomôcky na
výkon?
Zabezpečila sestra uloženie pacienta
do požadovanej polohy pred odberom
bioptického materiálu?

P

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Audit ošetrovateľského

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

A OSE SZ INT/27

Dodržala sestra správny postup pri
dezinfekcii tampónov?
Podala sestra lokálne anestetikum pred
odberom bioptického materiálu?

P7

Osušila sestra okolie rany podľa
pokynov lekára?
P8

Uložila sestra bioptický materiál do
nádoby s roztokom formalínu?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

P9

Spolupracovala sestra s lekárom počas
výkonu?

P10

Fixovala sestra ranu náplasťou
a obväzom?

P11

Zabezpečila sestra odoslanie
bioptického materiálu na vyšetrenie?

Otázka pre sestru

1b

0b

P12

Poučila sestra pacienta o následnom
ošetrení rany?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

P13

Zaznamenala sestra do príslušnej
dokumentácie potrebné údaje?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P14

Zabezpečila sestra dekontamináciu
a uloženie použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Je pacient informovaný o dôvode
a priebehu výkonu?
Má pacient zabezpečené monitorovanie
celkového zdravotného stavu počas
výkonu?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K
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výkonu

kontakt?

P6

Strana

V1
V2

V3

Poučila sestra pacienta o potrebných
kontrolách na príslušnej ambulancii?

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Predchádzať retencii moču,
predchádzať komplikáciám retencie moču.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s potrebou predchádzania komplikácii z retencie moču,

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Lekár, sestra, zdravotnícky asistent (ZA)

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, upravený priestor na izbe, zabezpečená intimita
pacienta.

Š3

Pomôcky :

Sterilné tampóny 3 ks, sterilné rukavice 1 ks, sterilná pinzeta alebo peán,
permanentný katéter č.16, 18, 20 – 1 ks, striekačka so sterilným roztokom v
potrebnom objeme 1ks, Mesocain gel, zberný sáčok na moč s prípojnou
hadičkou, držiak na sáčok 1 ks, antiseptický roztok, emitná miska, 2 ks
skúmavky na moč (1ks sterilná), jednorazové rukavice 2 ks, nožnice,
podložka pod pacientka – 1 ks.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia P/K.

UPOZORNENIE:




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

Lekár, v spolupráci so sestrou, informuje pacienta o potrebe zavedenia permanentného
katétra, približnej dĺžke ponechania katétra event. výmeny a o spolupráci pri výkone.

P2

Lekár, v spolupráci so sestrou, vysvetlí pacientovi, že zavedenie nie je bolestivé ale nepríjemné,
že katétrom odchádza moč a nutkanie na močenie vymizne.

P3

P4
P5
P6
P7

Sestra /asistent pripraví pomôcky a P/K na zavedenie permanentného katétra:
•
oblečie si jednorazové rukavice
•
pomôže pacientovi zaujať supinačnú polohu ( v prípade zabezpečenia polohy zabezpečí
sestra ešte jednu osobu)
•
odhalí pacientovi oblasť genitálií až pod bedrá
•
u imobilného pacienta umyje oblasť genitálií teplou vodou a mydlom
•
opláchne a osuší oblasť perinea
Sestra /asistent pripraví pomôcky tak, aby k nim mala ľahký prístup a mohla spolupracovať s
lekárom z pravej strany.
Sestra /asistent pripraví lekárovi sterilné rukavice, ktoré si sám lekár navlečie.
Sestra /asistent naleje antiseptický roztok na sterilné tampóny.
Sestra /asistent podá lekárovi tri kusy sterilných, navlhčených tampónov.

P8

Sestra /asistent podá lekárovi močový katéter za prísnych aseptických podmienok do
dominantnej ruky lekára pri prísnom dodržaní sterility.

P9

Sestra /asistent vytlačí najprv 2-3 cm gélu do sterilnej gázy a až následne natrie koniec katétra
2-3 cm gélu.

P10

Lekár obvyklým spôsobom zavedie katéter, kým do pripravenej nádobky (emitná miska)
nezačne vytekať moč.

P11
P12
P13

Sestra /asistent vyzve pacienta, aby zatlačil na moč a zhlboka dýchal.
Sestra /asistent odoberie vzorky moču do pripravených označených skúmaviek.
Sestra /asistent pripojí na vývodný koniec striekačku a požadovaným množstvom tekutiny
naplní balónik, mierne povytiahne katéter, kým nezacíti odpor, potom uvoľní ťah.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Sestra /asistent pripraví na drenážny koniec katétra spojovaciu hadičku s drenážnym vakom,
upevní vak na bok lôžka tak, aby bol pod úrovňou močového mechúra.

P15

Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky
dekontaminuje a odloží na svoje miesto.

P16
P17

Sestra /asistent zaznamená potrebné údaje do ošetrovateľskej dokumentácie.
Sestra /asistent odošle odobraté vzorky biologického materiálu na ordinované vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4
V5

Pacient pozná dôvod a postup zavedenie permanentného katétra močového katétra.
Pacient spolupracuje pri zavedení permanentného katétra.
Pacient toleruje zavedený permanentný katéter.
Pacient má údaje o približnej dĺžke ponechania katétra, eventuálne jeho výmeny.
Dokumentácia obsahuje všetky údaje súvisiace so zavedením permanentného katétra.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri
zavádzaní permanentného katétra u muža.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








Kód

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S

Š
1

Pozorovanie sestry /ZA počas výkonu,
otázka pre sestru /ZA,
otázka pre pacienta,
kontrola priestorov,
kontrola pomôcok,
kontrola dokumentácie,

Kontrolné kritériá
Majú sestra a asistent príslušné
vzdelanie?
Zabezpečila sestra/ asistent intímne
prostredie pre výkon?

Š
2

Š
3

Pripravila sestra /asistent pomôcky na
výkon?

Š
4

Má sestra /asistent k dispozícii
potrebnú dokumentáciu?

Kód

Kontrolné kritériá

P

Informoval lekár v spolupráci so sestrou
/asistentom pacienta o približnej dĺžke
ponechania katétra a spolupráci pri
výkone?

P

1

2

Vysvetlil lekár v spolupráci so sestrou
/asistentom, že výkon nie je bolestivý,
katétrom odchádza moč a nutkanie na
močenie vymizne?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru
/asistenta

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

UPOZORNENIE:
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Navliekla si sestra /asistent
jednorázové rukavice?

P

P

P
P

P

P

P

P
P

P

3

4

5

Pomohla sestra /asistent pacientovi
zaujať supinačnú polohu?
Zabezpečila sestra /asistent ďalšiu
osobu na udržanie polohy?
Pripravila sestra /asistent pacienta na
výkon?
Umyla sestra /asistent imobilnému
pacientovi oblasť genitálii?
Opláchla a osušila sestra /asistent
oblasť perinea?
Pripravila sestra /asistent pomôcky tak,
aby boli ľahko dostupné a aby mohla
spolupracovať s lekárom z pravej
strany?
Pripravila sestra /asistent sterilné
rukavice lekárovi?

6

Naliala sestra /asistent antiseptický
roztok na sterilné tampóny?

7

Podala sestra /asistent lekárovi tri
navlhčené sterilné tampóny

8

Podala sestra /asistent lekárovi katéter
do dominantnej ruky?
Vytlačila sestra /asistent 2-3 cm gélu na
sterilný štvorec?

9

10

Natrela sestra /asistent koniec katétra
2-3 cm gélu?
Zabezpečila sestra /asistent, aby moč z
katétra vytekal do pripravenej nádoby?

11

Vyzvala sestra /asistent pacient, aby
zatlačil na moč a zhĺboka dýchal?

12

Odobrala sestra /asistent potrebné
množstvo moču do skúmaviek?

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

6b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:
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Naplnila sestra /asistent balónik
potrebným množstvom tekutiny?
Napojila sestra/asistent drenážny sáčok
na drenážny koniec permanentného
katétra?

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

15

Zabezpečila sestra/asistent uloženie a
upratanie pomôcok po výkone?

16

Zaznamenala sestra/asistent všetky
potrebné údaje do ošetrovateľskej
dokumentácie?

17

Odoslala sestra/asistent moč na
príslušné vyšetrenie?

13
14

Kód

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá
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1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie
sestry /asistenta
počas výkonu

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

V
1

Pozná pacient dôvod a spôsob
zavádzania permanentného katétra?

Otázka pre
pacienta
Otázka pre sestru
/asistenta

V
2

Spolupracuje pacient pri zavádzaní
permanentného katétra?

V
3

Toleruje pacient zavedenie
permanentného katétra?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
4

Má pacient dostatočné údaje o
približnej dĺžke ponechania katétra
event. o jeho výmene?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

V
5

Obsahuje ošetrovateľská dokumentácia
všetky potrebné údaje súvisiace so
zavedením permanentného katétra?

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 32 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 31- 26 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (80 % a menej)
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Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Odstrániť mazovú zátku z vonkajšieho zvukovodu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou prevedenia výplachu ucha (vonkajšieho
zvukovodu).

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností,
vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výplachu ucha v spolupráci s
lekárom.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie: vyšetrovňa na ORL oddelení /JAS /ambulancii.

Š3

Pomôcky :

Janettova striekačka, ohriaty F1/1 roztok na teplotu tela, emitná miska,
nepremokavý uterák, vatové tampóniky 10 ks, rukavice 1 pár

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra overí lekársku ordináciu a ktoré ucho je potrebné vypláchnuť.

P2

Sestra vysvetlí P/K účel výplachu a postup pri výkone.

P3

Sestra upozorní P/K na pocit upchatia ucha, tepla, prípadne aj na bolesť, keď sa roztok dostane
do styku s bubienkom.

P4

Sestra zabezpečí optimálnu polohu P/K pri výplachu – P/K posadí na stoličku.

P5

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

P6

Sestra dá na plece P/K nepremokavý uterák na stranu vyplachovaného ucha a pod neho
podloží emitnú misku.

UPOZORNENIE:
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P7

Sestra spolupracuje s lekárom pri výplachu, podáva Janettovu striekačku naplnenú F1/1
roztokom, pridržiava emitnú misku do ktorej steká F1/1 roztok.

P8

Sestra po výkone osuší vonkajšie ucho vatovými tampónmi a buničitou vatou, odsaje zvyšky
roztoku z vonkajšieho zvukovodu.

P9

Sestra posúdi reakciu P/K, všíma si pociťovanie bolesti, vzhľad a zápach roztoku, ktorý sa vracia
z ucha po výplachu.

P10 Sestra zaznamenáva zistené výsledky a realizáciu výkonu do zdravotnej / ošetrovateľskej
dokumentácie P/K.
P11 Sestra zaznamená do dokumentácie druh roztoku, množstvo, teplotu ako aj vzhľad roztoku po
výplachu a bolestivé pocity P/K.
P12 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o výkone a pozná jeho význam.

V2

P/K spolupracuje počas výkonu s ošetrujúcim personálom.

V3

V súvislosti s výkonom sa u P/K nevyskytli komplikácie.

V4

V dokumentácii P/K je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje súvisiace s výplachom.

V5

Pacient je informovaný o výsledku výkonu.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Výplach ucha.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A








Kód

Kontrolné kritériá
Je splnené kritérium štruktúry Š

Š

?
1-2

1-2

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?
Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Š
3

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
Kontrola
prostredia

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

3

Overila si sestra lekársku ordináciu a
ktoré ucho je potrebné vypláchnuť?
Vysvetlila sestra P/K účel a postup
výkonu ?
Poučila sestra pacienta o pocitoch pri
výkone?

4

Zabezpečila sestra optimálnu polohu
P/K?

5

Pripravila sestra potrebné pomôcky na
výkon?

Kontrola pomôcok

1b

0b

6

Použila sestra ochranné pomôcky pre
pacienta?

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

P
1

P

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

2

P
P
P
P

UPOZORNENIE:
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7

Spolupracovala sestra pri výkone s
lekárom?

8

Odsala sestra zvyšky vody z ucha
(vonkajšieho zvukovodu) pacienta?

9

Posúdila sestra pacientove reakcie,
vzhľad a zápach roztoku?

P

P

P

P
10-11

12

Kód
V
1

V

Zaznamenala sestra zistené výsledky a
výkon do zdravotnej / ošetrovateľskej
dokumentácie P/K?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá
Je pacient informovaný o výkone a o
jeho význame?

Strana

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
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1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre P/K

Spolupracuje pacient pri výkone ?

Otázka pre sestru

1b

0b

Prebehol výkon u P/K bez komplikácii?

Otázka pre sestru

1b

0b

4

Je výkon zaznamenaný v dokumentácii
P/K ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

5

Je P/K informovaný o výsledku výkonu
?

Otázka pre P/K

1b

0b

2

V
3

V

V

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20- 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)
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(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.
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informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Získať vzorku sekrétu z nosa na kultiváciu.
Zabezpečiť uchovanie a transport odobratej vzorky predpísaným
spôsobom.

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou výteru z nosa.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou a vedomosťami a zručnosťami na realizáciu
výteru z nosa.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba pre pacienta , vyšetrovňa, ambulancia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Odberový materiál: sterilný tampón s aktívnym uhlím (plastová tyčinka) /
biela pôda (v transportnom médiu), tvárová maska, jednorazové rukavice,
buničitá vata, nosové spekulum, emitná miska, stojan na skúmavky,
ochranný obal na vzorky biologického materiálu.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia.
Lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi P/K s výkonom a uloží ho do vhodnej polohy.

P2

Sestra si nasadí tvárovú masku a natiahne jednorazové rukavice.

P3

Sestra vyzve P/K, aby si sadol a zaklonil hlavu.

P4

Sestra otvorí jednotkový ochranný obal tampónu na mieste na to určenom (v mieste, kde sa

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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nachádza modrá zátka výterového tampónu), dominantnou rukou vyberie tampón za modrú
zátku, nádobku s aktívnym uhlím (bielou pôdou) odloží do stojana.
P5

Sestra krúživým pohybom zavedie tampón do nosovej dierky, otrie ním sliznicu nosovej dutiny,
následne ho vytiahne a podá P/K štvorec buničitej vaty.

P6

Sestra bezprostredne po skončení výteru, bez zbytočnej manipulácie v prostredí, okamžite
tampón vloží do nádobky s aktívnym uhlím (bielou pôdou) a vzduchotesne zatlačí zátku tampónu do nádobky.

P7

Sestra prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na tampóne (musí sa zhodovať aj
číslo čiarového kódu na žiadanke a tampóne).

P8

Sestra po výkone zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória v ochrannom obale určenom na
vzorky biologického materiálu, s vyplnenou žiadankou.

P9

Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky
dekontaminuje a odloží na svoje miesto.

P10 Sestra zapíše realizáciu výkonu do príslušnej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná význam a spôsob realizácie výkonu.

V2

P/K spolupracuje pri výkone.

V3

P/K má realizovaný výkon správne.

V4

Vzorka je transportovaná do laboratória štandardným spôsobom.

V5

V dokumentácii P/K je urobený záznam o výkone.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A








Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Je splnené kritérium štruktúry Š
Š

?
1-2

1-2

Š
3

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

P

Oboznámila sestra P/K s priebehom
výkonu a uložila ho do vhodnej polohy?

1

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

P
2

P
3

P
4

P
5

Použila sestra pri výkone ochranné
pomôcky?
Vyzvala sestra P/K pred výkonom, aby
si sadol a zaklonil hlavu?
Postupovala sestra správne pri otváraní
a vyberaní tampónu?
Ovláda sestra pracovný postup výteru
z nosa?

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
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Manipulovala sestry po výkone
s tampónom správne?

P
6

Skontrolovala sestra správnosť údajov
na žiadanke a štítku?

P
7

Zabezpečila sestra odoslanie materiálu
do laboratória?

P
8

9

Zabezpečila sestra dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

10

Zaznamenala sestra výkon do
dokumentácie P/K?

P

P

Kód

Kontrolné kritériá

V

Bol P/K poučený o význame a spôsobe
realizácie výkonu?

1

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

V
2

V
3

Spolupracoval P/K pri výkone?
Bol vykonaný výter z nosa u P/K
správne?

4

Bola vzorka transportovaná do
laboratória štandardným spôsobom?

5

Mal P/K v dokumentácii urobený
záznam o výkone?

V

V
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Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre
sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácia

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácia

1b

0

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)

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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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.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

- Poskytnúť súpis vhodných pomôcok na výter z ucha
(vonkajšieho zvukovodu)
- Poskytnúť sestre štandardný postup, ako realizovať výter z
ucha (vonkajšieho zvukovodu)
u pacientov s indikáciou na výter z ucha (vonkajšieho
zvukovodu).

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na výter z ucha (vonkajšieho zvukovodu),
s ordinovaným výterom z ucha (vonkajšieho zvukovodu).

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výteru z ucha (vonkajšieho zvukovodu).
Zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba pre pacienta , vyšetrovňa, ambulancia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Odberový materiál: sterilný tampón s aktívnym uhlím (plastová tyčinka) /
biela pôda (transportné médium), jednorazové rukavice (jeden pár), tvárová
maska (prípadne tvárový štít), emitná miska, stojan na skúmavky, ochranný
obal na vzorky biologického materiálu, vypísaná žiadanka (ak je v tlačenej
forme).

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia pacienta, lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

UPOZORNENIE:




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

Sestra overí totožnosť pacienta s ordinovaným výterom z ucha (vonkajšieho zvukovodu) (napr.
opýtaním sa pacienta na meno, podľa teplotnej tabuľky pri lôžku), overí ordináciu výteru
v dokumentácii pacienta (dátum, čas výteru).

P2

Sestra si pripraví pomôcky na výter z ucha (vonkajšieho zvukovodu) na podnos.

P3

Sestra edukuje pacienta o význame výteru z ucha (vonkajšieho zvukovodu) a o postupe jeho
realizácie.

P4

Sestra edukuje pacienta o fyzickej príprave na výkon (o správnej polohe v sede).

P5

Sestra si umyje ruky, navlečie si jednorazové rukavice a nasadí si tvárovú masku (prípadne tvárový štít).

P6

Sestra otvorí jednotkový ochranný obal tampónu systémom peel-back na mieste na to určenom (v mieste, kde sa nachádza modrá zátka výterového tampónu), dominantnou rukou vyberie tampón za čiernu zátku, nádobku s aktívnym uhlím (bielou pôdou) odloží do stojana na
skúmavky.

P7

Sestra nedominantnou rukou uchopí ušný lalok za jeho horný okraj a povytiahne ho smerom
hore a dozadu, dominantnou rukou vloží sterilný tampón do vonkajšieho zvukovodu (cca 2 cm
hlboko) a zrealizuje jeho výter skrutkovitým pohybom.

P8

Sestra bezprostredne po skončení výteru bez zbytočnej manipulácie v prostredí okamžite tampón vloží do nádobky s aktívnym uhlím (bielou pôdou) a vzduchotesne zatlačí zátku tampónu
do nádobky (transportného média).

P9

Sestra prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na tampóne (ak ide o papierovú
žiadanku - musí sa zhodovať aj číslo čiarového kódu na žiadanke a tampóne).

P10 Sestra po výkone zabezpečí transport vzorky do laboratória v ochrannom obale určenom na
vzorky biologického materiálu.
P11 Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky dekontaminuje a odloží na svoje miesto.
P12 Sestra zapíše realizáciu výkonu do dekurzu (dátum, čas, realizáciu výteru, podpis, pečiatka).
UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Pacient je pripravený na výkon po psychickej stránke (verbalizuje význam výteru a je poučený o
postupe pri výkone).

V2

Pacient je pripravený na výkon po fyzickej stránke (pacient zaujíma polohu v sede).

V3

Sestra má pripravené na výkon potrebné pomôcky.

V4

Sestra pri výkone použila bariérové ochranné pomôcky (jednorazové rukavice, tvárovú masku,
prípadne tvárový štít).

V5

Pacient má správne zrealizovaný výter z ucha (vonkajšieho zvukovodu).

V6

Tampón po realizácii výteru je zabezpečený proti kontaminácii z prostredia.

V7

Tampón je transportovaný do laboratória v obale na to určenom.

V8

Realizácia výkonu je zaznamenaná v zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácii P/K.

V9

Pomôcky sú po výkone vhodným spôsobom zlikvidované alebo dekontaminované a uložené na
svoje miesto.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Výter z ucha
(vonkajšieho zvukovodu).

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A









Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Š

Je sestra, ktorá realizuje výter z ucha
(vonkajšieho zvukovodu) kvalifikovaná?

1

2

Š
3

4

Kód
P
1

P
2

P
3

P
4

Áno

Nie

Otázka pre
vedúcu sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?

Otázka pre sestru
kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci,
kontrola pomôcok

1b

0b

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Kontrola polohy
P/K

1b

0b

Je splnené kritérium štruktúry Š ?
2

Š

Š

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie;
kontrola polohy P/K.

Kontrolné kritériá
Overila sestra totožnosť pacienta,
dátum a čas realizácie výteru?
Pripravila sestra všetky potrebné
pomôcky na výter z ucha (vonkajšieho
zvukovodu)?
Pozná pacient význam výteru z ucha
(vonkajšieho zvukovodu)?
Zaujíma pacient správnu polohu?

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik
informácií a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie
pracovnej disciplíny.

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

5

6

7

8

9

10

Uložila sestra použité pomôcky na svoje
miesto a vykonala ich dekontamináciu?

P
11

Zaznamenala sestry výkon do
zdravotnej / ošetrovateľskej
dokumentácie P/K?

P
12

Kód

3

A OSE SZ/INT 31

Zabezpečila sestra odoslanie materiálu
do laboratória?

P

V

01.06.2014

Skontrolovala sestra správnosť údajov
na žiadanke a štítku?

P

2

Platné od:

Manipulovala sestra po výkone
s tampónom správne?

P

V

štandardu

Realizovala sestra výter z ucha
(vonkajšieho zvukovodu) vhodným
spôsobom?

P

1

1

Postupovala sestra správne pri otváraní
a vyberaní tampónu?

P

V

Revízia č.:

Umyla si sestra ruky, používa pri
výkone bariérové ochranné pomôcky
(jednorazové rukavice, tvárová maska)?

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kontrolné kritériá
Bol pacient pripravený na výkon po
psychickej stránke (pozná význam
a postup výkonu)?
Bol pacient pripravený po fyzickej
stránke (zaujíma vhodnú polohu)?
Pripravila si sestra k výkonu potrebné
pomôcky?

Strana
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sestry pri práci
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1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Otázka pre sestru
(sanitára)

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Otázka pre
pacienta,
Kontrola polohy
P/K

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
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1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

V
4

V
5

V
6

V
7

V
8

V
9

A OSE SZ/INT 31

Umyla si sestra pred výkonom ruky a
pracovala s použitím bariérových
pomôcok?
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Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol výkon zaznamenaný v dokumentácii
P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Boli pomôcky vhodným spôsobom
dekontaminované a zlikvidované?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol vykonaný výter z ucha (vonkajšieho
zvukovodu) správne?
Manipulovala sestra s tampónom po
výkone správne?
Bol tampón transportovaný do
laboratória v obale na to určenom?

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:

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

- Poskytnúť súpis vhodných pomôcok na výter z hrdla.
- Poskytnúť sestre štandardný postup, ako realizovať výter z
hrdla u pacientov s indikáciou na výter z hrdla.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s ordinovaným výterom z hrdla.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou a vedomosťami a zručnosťami na realizáciu
výteru z hrdla.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba pre pacienta , vyšetrovňa, ambulancia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Odberový materiál: sterilný tampón s aktívnym uhlím (plastová tyčinka) /
biela pôda (v transportnom médiu), ústna drevená lopatka, svietidlo (baterka), jednorazové rukavice (1 pár), tvárová maska (prípadne tvárový štít),
emitná miska, stojan na skúmavky, ochranný obal na vzorky biologického
materiálu, vypísaná žiadanka (ak je v tlačenej forme).

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia pacienta, lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra overí totožnosť pacienta s ordinovaným výterom z hrdla (napr. opýtaním sa pacienta na
meno, podľa teplotnej tabuľky pri lôžku), overí ordináciu výteru v dokumentácii pacienta (dátum, čas výteru).

P2

Sestra si pripraví pomôcky na výter z hrdla na podnos.

UPOZORNENIE:




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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P3

Sestra edukuje pacienta o význame výteru a o postupe jeho realizácie.

P4

Sestra edukuje pacienta o fyzickej príprave na výkon (pacient musí byť nalačno alebo 2 - 3 hodiny po jedle, pred výkonom si nesmie umyť zuby ani opláchnuť ústnu dutinu).

P5

Sestra zabezpečí u pacienta vhodnú polohu (Fowlerova, vysoká Fowlerova, poloha v sede).

P6

Sestra si umyje ruky, navlečie si jednorazové rukavice a nasadí si tvárovú masku (prípadne tvárový štít).

P7

Sestra pomocou drevenej ústnej lopatky a svietidla (baterka) posúdi stav ústnej dutiny (sliznicu, chrup, jazyk, podnebné oblúky a tonzily).

P8

Sestra otvorí jednotkový ochranný obal tampónu systémom peel-back na mieste na to určenom (v mieste, kde sa nachádza modrá zátka výterového tampónu), dominantnou rukou vyberie tampón za modrú zátku, nádobku s aktívnym uhlím (bielou pôdou) odloží do stojana.

P9

Sestra drevenou ústnou lopatkou pritlačí koreň jazyka a tampón zasunie do hrtanovej bránky,
dôsledne a jemným tlakom otrie povrch jednej a druhej mandle vrátane ich okolia tak, že súčasne tampónom otáča skrutkovito okolo jeho pozdĺžnej osi, posúva ho dopredu a dozadu
a zhora nadol po mandli a jej okolí.

P10 Sestra bezprostredne po skončení výteru bez zbytočnej manipulácie v prostredí okamžite tampón vloží do nádobky s aktívnym uhlím (bielou pôdou) a vzduchotesne zatlačí zátku tampónu
do nádobky.
P11 Sestra v prípade potreby ponúkne pacientovi vodu na vypláchnutie ústnej dutiny.
P12 Sestra prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na tampóne (musí sa zhodovať aj
číslo čiarového kódu na žiadanke a tampóne).
P13 Sestra po výkone zabezpečí transport vzorky do laboratória v ochrannom obale určenom na
vzorky biologického materiálu.
P14 Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky dekontaminuje a odloží na svoje miesto.
P15 Sestra zapíše realizáciu výkonu do dekurzu (dátum, čas, stav ústnej dutiny, realizáciu výteru,
podpis, pečiatka).
UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Pacient je pripravený na výkon po psychickej stránke (verbalizuje význam výteru a je poučený o
postupe pri výkone).

V2

Pacient je pripravený na výkon po fyzickej stránke (pacient je nalačno minimálne 2 - 3 hodiny
pre výkonom, nemá čerstvo umyté zuby alebo vypláchnutú dutinu ústnu, zaujíma Fowlerovu
polohu alebo v sede).

V3

Pacient má posúdený stav ústnej dutiny (sliznice, chrup, jazyk, tonzily, podnebné oblúky).

V4

Sestra má pripravené na výkon potrebné pomôcky.

V5

Sestra pri výkone použila bariérové ochranné pomôcky (jednorazové rukavice, tvárovú masku,
prípadne tvárový štít).

V6

Pacient má zrealizovaný výter z hrdla správne.

V7

Tampón po realizácii výteru je zabezpečený proti kontaminácii z prostredia.

V8

Tampón je transportovaný do laboratória v obale na to určenom.

V9

V dokumentácii je záznam o posúdení stavu ústnej dutiny a o zrealizovanom výtere z hrdla.

V10 Pomôcky sú po výkone vhodným spôsobom zlikvidované alebo dekontaminované a uložené na
svoje miesto.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Výteru z hrdla.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

1

2

Š
3

Š
4

Kód

P
R
O
C
E
S

P
2

Áno

Nie

Otázka pre
vedúcu sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?

Otázka pre sestru
Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Je splnené kritérium štruktúry Š ?
2

Š

1

Kontrolné kritériá
Je sestra, ktorá realizuje výter z hrdla
kvalifikovaná?

Š

P

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie;
kontrola polohy P/K.

Kontrolné kritériá

Otázka pre sestru

Pripravila sestra všetky potrebné
pomôcky na výter z hrdla?

Pozorovanie
sestry pri práci
Kontrola pomôcok
Otázka pre
pacienta

3

P
4

Je pacient nalačno, prípadne 2 - 3
hodiny po jedle?
Zaujíma pacient vhodnú polohu?

P
5

Metóda
hodnotenia

Overila sestra totožnosť pacienta,
dátum a čas realizácie výteru?

Pozná pacient význam výteru?

P

Metóda
hodnotenia

Otázka pre
pacienta
Kontrola polohy
pacienta P/K

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
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6

Umyla si sestra ruky, používa pri
výkone bariérové ochranné pomôcky
(jednorazové rukavice, tvárová maska)?

7

Posúdila sestra stav dutiny ústnej
(sliznice, chrup, jazyk, podnebné
oblúky, tonzily)?

P

P

Postupovala sestra správne pri otváraní
a vyberaní tampónu ?

P
8

P

10

P
11

P
12

P
13

P
14

P
15

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1

V
2

V
3

Pozorovanie
sestry pri práci
Pozorovanie
sestry pri práci
Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie
sestry pri práci

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Realizovala sestra výter správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Manipulovala sestra po výkone
s tampónom správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Ponúkla sestra pacientovi po výkone
pohár vody resp. opýtala sa pacienta?

Otázka pre
pacienta

1b

0b

Skontrolovala sestra správnosť údajov
na žiadanke a štítku?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Zabezpečila sestra odoslanie materiálu
do laboratória?

Otázka pre sestru
1b

0b

Upratala sestra pomôcky podľa ich
druhu (odstránenie, dekontaminácia)?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Zaznamenala sestra výkon do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

9

P

Strana

Kontrolné kritériá
Bol pacient pripravený na výkon po
psychickej stránke (pozná význam
a postup výkonu)?
Bol pacient pripravený po fyzickej
stránke (nalačno, neumyté zuby,
vhodná poloha)?
Bol sestrou posúdený stav dutiny ústnej
u pacienta?

Metóda
hodnotenia
Otázka pre
pacienta
Otázka pre
pacienta
Kontrola polohy
P/K
Otázka pre
sestru, Kontrola
dokumentácie
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

V

A OSE SZ/INT/32

Boli pripravené potrebné pomôcky?

Strana

Kontrola pomôcok

4

V
5

V

7

V
8

V
9

V
10

1b

0b

Pracovala sestra s použitím bariérových
pomôcok?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol realizovaný výter z hrdla správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Manipulovala sestra s tampónom
správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol tampón transportovaný do
laboratória v obale na to určenom?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol výkon zaznamenaný
v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Boli pomôcky vhodným spôsobom
dekontaminované a likvidované?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

6
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 – 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 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.
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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:


Poskytnúť súhrn vhodných pomôcok na výter z rekta

Poskytnúť sestre štandardný postup, ako realizovať výter
z rekta u pacientov s indikáciou na výter z rekta.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s ordinovaným výterom z rekta.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností, vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výteru z rekta.
Zdravotnícky asistent.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie, izba pre pacienta , vyšetrovňa, ambulancia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Odberový materiál: sterilný tampón s aktívnym uhlím (plastová tyčinka) čierna pôda (transportné médium), jednorazové rukavice (jeden pár), tvárová maska (prípadne tvárový štít), emitná miska, stojan na skúmavky, zástena, ochranný obal na vzorky biologického materiálu, vypísaná žiadanka (ak
je v tlačenej forme).

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia pacienta, lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

Výter z rekta

Platné od:

01.06.2014

OSE SZ/INT/33

Strana

2z3

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra overí totožnosť pacienta s ordinovaným výterom z rekta (napr. opýtaním sa pacienta na
meno, podľa teplotnej tabuľky pri lôžku), overí ordináciu výteru v dokumentácii pacienta (dátum, čas výteru).

P2

Sestra si pripraví pomôcky na výter z rekta na podnos.

P3

Sestra edukuje pacienta o význame výteru z rekta a o postupe jeho realizácie.

P4

Sestra zabezpečí pacientovi súkromie (napr. poprosí iných pacientov, aby vyšli z izby, prípadne
použije zástenu).

P5

Sestra edukuje pacienta o správnej polohe, pacient zaujme (sám, resp. s pomocou sestry) kolenovo-lakťovú polohu, prípadne kľačí na kolenách a rukami sa opiera o podložku, alebo laterálnu polohu s pokrčenými dolnými končatinami, resp. urobí predklon v stoji a P/K obnaží len sedaciu časť.

P6

Sestra si umyje ruky, navlečie si jednorazové rukavice a nasadí si tvárovú masku (prípadne tvárový štít).

P7

Sestra otvorí jednotkový ochranný obal tampónu systémom peel-back na mieste na to určenom (v mieste, kde sa nachádza čierna zátka výterového tampónu), dominantnou rukou vyberie tampón za čiernu zátku, nádobku s aktívnym uhlím (čiernou pôdou) odloží do stojana na
skúmavky.

P8

Sestra nedominantnou rukou odtiahne pacientove sedacie svaly a skrutkovitým pohybom dominantnou rukou zavedie tampón asi 5 cm do konečníka a opatrným otáčaním ho vytiahne.

P9

Sestra bezprostredne po skončení výteru bez zbytočnej manipulácie v prostredí okamžite tampón vloží do nádobky s aktívnym uhlím (čiernou pôdou) a vzduchotesne zatlačí zátku tampónu
do nádobky (transportného média).

P10 Sestra prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na tampóne (musí sa zhodovať aj
číslo čiarového kódu na žiadanke a tampóne).
P11 Sestra po výkone zabezpečí transport vzorky do laboratória v ochrannom obale určenom na
vzorky biologického materiálu.
P12 Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky dekontaminuje a odloží na svoje miesto.
UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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.
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P13 Sestra zapíše realizáciu výkonu do dekurzu (dátum, čas, realizáciu výteru, podpis).
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je pripravený na výkon po psychickej stránke (verbalizuje význam výteru a je poučený o
postupe pri výkone).

V2

Pacient má pri výkone zabezpečené súkromie.

V3

Pacient je pripravený na výkon po fyzickej stránke (pacient zaujíma kolenovo-lakťovú polohu,
prípadne kľačí na kolenách a rukami sa opiera o podložku, alebo laterálnu polohu s pokrčenými
dolnými končatinami, resp. urobí predklon v stoji).

V4

Sestra má pripravené na výkon potrebné pomôcky.

V5

Sestra pri výkone použila bariérové ochranné pomôcky (jednorazové rukavice, tvárovú masku,
prípadne tvárový štít).

V6

Pacient má zrealizovaný výter z rekta správne.

V7

Tampón po realizácii výteru je zabezpečený proti kontaminácii z prostredia.

V8

Tampón je transportovaný do laboratória v obale na to určenom.

V9

Realizácia výkonu je zaznamenaná v zdravotnej / ošetrovateľskej dokumentácii P/K.

V10 Pomôcky sú po výkone vhodným spôsobom zlikvidované alebo dekontaminované a uložené na
svoje miesto.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 Výter z rekta.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na výkon?

Otázka pre sestru
Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Je sestra, ktorá realizuje výter z rekta
kvalifikovaná?

Š
1

Je splnené kritérium štruktúry Š ?

Š

2

2

Š
3

Š
4

Kód
P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru;
otázka pre P/K;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie;
kontrola polohy P/K.

P
1

P
2

Kontrolné kritériá

Otázka pre sestru

Pripravila sestra všetky potrebné
pomôcky na výter z rekta?

Pozorovanie
sestry pri práci
Kontrola pomôcok
Otázka pre
pacienta

3

P
4

Metóda
hodnotenia

Overila sestra totožnosť pacienta,
dátum a čas realizácie výteru?

Pozná pacient význam výteru z rekta?

P

Otázka pre sestru

Má pacient pri výkone zabezpečené
súkromie?

Kontrola
prostredia

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Zaujíma pacient vhodnú polohu?

Kontrola polohy
P/K

Umyla si sestra ruky, používa pri
výkone bariérové ochranné pomôcky
(jednorazové rukavice, tvárová maska)?

Pozorovanie
sestry pri práci

6

P

Postupovala sestra správne pri otváraní
a vyberaní tampónu ?

7

P
8

P
9

P
10

P
11

P
12

P
13

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1

V
2

V

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Realizovala sestra výter z rekta
správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Manipulovala sestry po výkone
s tampónom správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Skontrolovala sestra správnosť údajov
na žiadanke a štítku?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Zabezpečila sestra odoslanie materiálu
do laboratória?

Otázka pre sestru
1b

0b

Upratala sestra pomôcky podľa ich
druhu (odstránenie, dekontaminácia)?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Zaznamenala sestry výkon do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Kontrolné kritériá

4

Metóda
hodnotenia

Bol pacient pripravený na výkon po
psychickej stránke (pozná význam
a postup výkonu)?

Otázka pre
pacienta

Mal pacient pri výkone zabezpečené
súkromie?

Kontrola
prostredia

1b

0b

Otázka pre
pacienta
Kontrola polohy
P/K
Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Bol pacient pripravený po fyzickej
stránke (zaujíma vhodnú polohu)?

3

V
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1b

5

P
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Pracovala sestra s použitím bariérových
pomôcok?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol realizovaný výter z rekta správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Manipulovala sestra s tampónom
správne?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol tampón transportovaný do
laboratória v obale na to určenom?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Bol výkon zaznamenaný
v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Boli pomôcky vhodným spôsobom
dekontaminované a likvidované?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

6

V
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
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.
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zníženie plynatosti (flatulencie, meteorizmu).

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou zavedenia rektálnej rúrky.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

1
01.06.2014
1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, v spolupráci so zdravotníckym asistentom.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia: lôžkové časti jednotlivých oddelení,
ambulantné zariadenia, domáce alebo iné prirodzené prostredie
P/K.

Š3

Pomôcky :

–
Rektálne rúrka (pre dospelých č.22 -30 Fr. pre deti 14 -18
Fr. v závislosti od veku),
–
lubrikant na natretie konca rektálnej rúrky,
–
rúška, v ktorej sa prinesie lubrikant a rektálna rúrka k
posteli,
–
náplasť na pripevnenie rektálnej rúrky k zadnej časti tela
(podľa potreby),
–
jednorázové gumové rukavice,
–
buničitá vata,
–
nepremokavá absorbčná podložka (napr. abdominálna
alebo podložka pre inkontinentných) na ovinutie otvoreného
konca rektálnej rúrky alebo spojovacia hadička a zberná nádoba
obsahujúca vodu,
–
emitná miska.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje P/K o výkone, vysvetlí mu dôvod a postup výkonu.

P2

Sestra pomôže P/K zaujať laterálnu polohu (na boku), podloží nepremokavú podložku
pod P/K na ochranu bielizne a zabezpečí pacientovi intimitu.

P3

Sestra si navlečie rukavice, natrie rektálnu rúrku lubrikantom asi 5 cm.

P4

Sestra nedominantnou rukou nadvihne P/K sedaciu časť tak, aby mala dobrý prístup
k análnemu otvoru a zavedie rektálnu rúrku hladko a pomaly do rekta do hĺbky 7 - 10
cm. Ak sestra pri zavádzaní rektálnej rúrky pociťuje odpor vnútorného zvierača,
požiada P/K aby sa nadýchol. Nikdy nezavádza rúrku násilne.

P5

Sestra prifixuje rektálnu rúrku náplasťou.

P6

Sestra zavádza rektálnu rúrku do konečníka na rôzne dlhý čas (vo všeobecnosti na 30
minút, aby sa nedmerne nedráždili okraje ánu). Podľa potreby sa rúrka potom môže
znova zaviesť každé 2-3 hodiny. Niekedy sa odporúča napojiť otvorený koniec
rektálnej rúrky cez spojovaciu hadičku do zbernej nádobky. Prechod plynov sa tak
overuje pozorovaním bubliniek vo vode.

P7

Sestra zabezpečí dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie použitých pomôcok.

P8

Sestra zaznamená výkon a jeho výsledok do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná dôvod a postup zavedenia rektálnej rúrky.

V2

Pacient má zavedenú rektálnu rúrku predpísaným spôsobom a spolupracuje pri
výkone.

V3

P/K verbalizuje zlepšenie subjektívnych ťažkostí spôsobených flatulenciou.

V4

V dokumentácii pacienta je urobený záznam o zavedení rektálnej rúrky.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Zavedenie rektálnej
rúrky.

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








Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry Š – Š ?

Š
1-2

1

3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š

Kód
P
1

P
2

P
3-6

2

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š

4

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru,
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra P/K dôvod a postup
výkonu?

Postupovala sestra pri výkone správne?

7

8

Zaznamenala sestra výkon zavedenia
rektálnej rúrky do dokumentácie pacienta?

P

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Uložila sestra P/K do správnej polohy?

Zabezpečila sestra dekontamináciu,
dezinfekciu a uloženie použitých
pomôcok?

P

Metóda
hodnotenia

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

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

Revízia č.:

1

štandardu

Platné od:

01.06.2014

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

Kód

Kontrolné kritériá

V

Bol P/K oboznámený s dôvodom a
postupom zavedenia rektálnej rúrky?

1

V
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L
E
D
O
K

A OSE SZ/INT 34

V
2

V
3

V
4

Bola P/K zavedená rektálna rúrka
predpísaným spôsobom?
Verbalizuje P/K zlepšenie
subjektívnych ťažkostí spôsobených
flatulenciou.
Urobila sestra záznam o výsledku
zavedenia rektálnej rúrky do
dokumentácie pacienta?
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Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15-13 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

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

Procesuány štandard výkonu.

Cieľ:

• diagnostický – odhaliť patologické zmeny, odobrať vzorku
sliznice atď.
• terapeutický – dilatovať stenózy, extrahovať cudzie telesá,
odstrániť patologické útvary, zastaviť krvácanie atď.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou bronchofibroskopie.

Dátum kontroly:

Najmenej 2 - krát ročne, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/ sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy
v spolupráci s lekárom.

Š2

Prostredie:

Endoskopické pracovisko oddelenia.

Š3

Pomôcky :

Bronchofibroskop s príslušenstvom, lokálne anestetikum, gumené rukavice,
emitné misky, buničitá vata, náustok, skúmavky na odber histologického
materiálu p.o.l. a iné pomôcky na dekontamináciu a dezinfekciu použitých
pomôcok ,ďalšie pomôcky podľa stavu

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia P/K.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi pacienta s výkonom z ošetrovateľského hľadiska, vysvetlí mu význam
a priebeh bronchofibroskopie. Lekár pacientovi vysvetlí dôvod výkonu. Pacient musí byť na
výkon psychicky pripravený a informovaný o možných komplikáciách, P/K súhlas s vyšetrením
verifikuje svojim podpisom v poučení P/K, ktorý obsahuje poučenie a informovaný súhlas.

P2

Sestra skontroluje výsledky krvných vyšetrení, najmä vyšetrenie krvi na HKT, z dôvodu možného krvácania pacienta, BK kultivácie. Pri pozitívnom, alebo neznámom výsledku BK sa pacient
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zaradí na koniec plánovaného programu.
P3

Sestra poučí pacienta o tom, že vyšetrenie sa robí nalačno. Pacient nesmie 12 hodín pred vyšetrením jesť, piť ani fajčiť.

P4

Sestra realizuje EKG, zmeria fyziologické funkcie TT, TK, pulz, dych

P5

Sestra zistí u pacienta alergiu na podávané lieky, alebo anestetiká, vykoná Mesocainový test.

P6

Sestra podá pacientovi pol hodinu pred vyšetrením ordinovanú premedikáciu. Podanú premedikáciu zaznamená do dokumentácie pacienta.

P7

Sestra pripraví všetky potrebné pomôcky na výkon, účelne ich umiestni na dosah ruky a pre
prípad potreby pripraví protišokovú súpravu a pomôcky na podávanie kyslíka.

P8

Sestra upozorní pacienta aby si vybral zubnú protézu ak ju používa.

P9

Sestra spolupracuje s lekárom pri lokálnej anestézii koreňa jazyka, priedušnice podľa zvyklostí
pracoviska.

P10

Sestra vysvetlí pacientovi význam správneho dýchania počas zavádzania endoskopu/ význam
hlbokého dýchania počas vykonávania celého vyšetrenia/.

P11

Sestra usadí pacienta do správnej polohy s opretou hlavou .

P12

Sestra si navlečie jednorazové rukavice, pacientovi vloží medzi zuby náustok.

P13

Sestra sleduje počas výkonu u pacienta dýchanie a farbu kože.

P14

Sestra udržiava s pacientom verbálnu i neverbálnu komunikáciu, upozorňuje ho na význam
správneho dýchania a fixuje polohu pacienta.

P15

Sestra spolupracuje s lekárom počas vyšetrenia a zabezpečuje všetky výkony pri odbere vzorky
alebo liečebných postupoch.

P16

Sestra odstráni z ústnej dutiny pacienta náustok, umožní mu utrieť si ústa a pomôže pacientovi
vstať.

P17

Sestra upozorní pacienta, aby najmenej 2 hodiny po vyšetrení nejedol ani nepil a odporučí mu
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/po liečebných výkonoch/, aby 12 hodín po vyšetrení nepil teplé a dráždivé nápoje, pretože
môžu podporiť vznik lokálneho opuchu v oblasti hltana, alebo krvácanie.
P18

Sestra ak sa jedná o ambulantného pacienta upozorní pacienta, že 2 hodiny po vyšetrení musí
zostať v čakárni pod dozorom sestry, opätovne zmeria fyziologické funkcie TK, pulz, dych
Sestra ak sa jedná o hospitalizovaného pacienta, uloží ho na lôžko, opätovne zmeria fyziologické funkcie TK, pulz, dych

P19

Sestra poučí pacienta o tom, aby upozornil ošetrujúci personál na subjektívne problémy.

P20

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky biologického materiálu na vyšetrenie v prípade ak bola vzorka odobratá.

P21

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie bronchofibroskopu a ostatných pomôcok.

P22

Sestra zaznamená do dokumentácie pacienta výkon a všetky potrebné údaje a zistenia.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s výkonom, pozná dôvody realizácie výkonu, jeho priebeh a súhlasí s
výkonom.

V2

Pacient je pripravený na vyšetrenie podľa zvyklostí pracoviska.

V3

V súvislosti s výkonom sa nevyskytli žiadne komplikácie a FF u P/K sú v norme

V4

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s vyšetrením.
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Ošetrovateľský audit:

1z4

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri
bronchofibroskopii.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š
1

Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?

Š
2

Š
3

Š
4

Kód
P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
otázka pre lekára
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

1

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
prostredia

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Pred výkonom :
Oboznámila sestra P/K s výkonom z
ošetrovateľského hľadiska?

P

Metóda
hodnotenia

Metóda
hodnotenia

Otázka pre P/K

Vysvetlila sestra P/K význam a priebeh
výkonu?
Je P/K poučený o možných
komplikáciách?

Otázka pre sestru
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P
2

P
3

Skontrolovala sestra výsledky krvných
vyšetrení?
Poučila sestra P/K o príprave pred
vyšetrením?

4

Realizovala sestra pred výkonom EKG,
zmerala fyziologické funkcie ?

5

Zisťovala sestra u P/K prítomnosť
alergie na lieky a urobila Mesocainový
test ?

P

P

Podala sestra pol hodinu pred
vyšetrením ordinovanú premedikáciu ?
P
6

P
7

P
8

Zaznamenala sestra podanú
premedikáciu do dokumentácie P/K?
Mala sestra pripravené pomôcky k
výkonu?
Upozornila sestra P/K aby si vybral
zubnú protézu, ak ju používa, alebo ju
P/K vybrala sestra?

Otázka pre
sestru
Otázka pre
sestru,
P/K

2z4

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Otázka pre
sestru, P/K

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Otázka pre
sestru, P/K

1b

0b

Počas výkonu:

P
9

P
10

Spolupracovala sestra s lekárom pri
lokálnej anestézii?
Vysvetlila sestra P/K význam
správneho dýchania počas zavádzania
endoskopu?

11

Usadila sestra P/K do správnej polohy
?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

12

Navliekla si sestra jednorázové rukavice
a vložila náustok P/K medzi zuby ?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Sledovala sestra P/K počas výkonu ?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

P

P

P
13
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14

Udržiavala sestra s P/K verbálnu i
neverbálnu komunikáciu ?

Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

15

Spolupracovala sestra počas výkonu s
lekárom ?

Otázka pre lekára

1b

0b

Pozorovanie
sestry pri práci
Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre
sestru, P/K

1b

0b

Zabezpečila sestra odoslanie vzorky
na vyšetrenie ?

Otázka pre sestru

1b

0b

Zabezpečila sestra dekontámináciu
prístroja a pomôcok predpísaným
spôsobom ?

Pozorovanie
sestry pri práci

1b

0b

Zaznamenala sestra všetky údaje do
P/K dokumentácie ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

P

P

Po výkone:

P

Odstránila sestra z ústnej dutiny
náustok a pomohla pacientovi vstať?

16

Upozornila sestra P/K, aby 2 hodiny po
vyšetrení nejedol ani nepil?

P
17

Ak ide o amb. P/K - upozornila sestra
P/K, že musí zostať v čakárni 2 hodiny
a zmerala mu FF?
Ak ide o hospit. P/K – zabezpečila
sestra uloženie na lôžko, zabezpečila
monitorovanie FF?
Poučila sestra P/K aby v prípade
subjektívnych ťažkostí, upozornil
ošetrujúci personál?

P
18

P
19

P
20

P
21

P
22

V
Ý
S
L
E

3z4

Kód

Kontrolné kritériá

V

Bol P/K dostatočne oboznámený
s výkonom, jeho priebehom a súhlasí s
vyšetrením?

1

Otázka pre P/K
Otázka pre sestru
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D
O
K

V
2

V3

V4

Je pacient pripravený na výkon?
Sú fyziologické funkcie pacienta
v norme, bez výskytu komplikácii
v súvislosti s výkonom?
Je v dokumentácii pacienta správne
zaznamenaný výkon a všetky údaje
v súvislosti s výkonom?
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1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 33 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 32 - 27 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (80 % a menej)

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

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

- Zabezpečiť podávanie ordinovaných liekov
parenterálnou cestou,
- udržať - vyrovnať vodnú a elektrolytovú rovnováhu,
- zabezpečiť energetickú potrebu organizmu,
- zabezpečiť dostatočný objem cirkulujúcej tekutiny,
- zabezpečiť správny čas podania ordinovaných liekov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania intravenóznej (i.v.) terapie
– infúzie, pomocou volumetrickej pumpy (na základe
ordinácie lekára).

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/ pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou,
vedomosťami a zručnosťami na realizáciu výkonu na základe
písomného poverenia lekárom, alebo v spolupráci s lekárom.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie lôžkové / ambulantné, izba pre pacienta ,
vyšetrovňa, ambulancia.

Š3

Pomôcky :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ordinovaný infúzny roztok,
ordinované lieky,
sterilné jednorazové striekačky a ihly,
i. v. kanyly podľa zvyklosti pracoviska,
infúzne súpravy, spojovacie hadičky, antimikrobiálny filter,
infúzny stojan s volumetrickou pumpou,
tampóny, dezinfekčný roztok, emitná miska,
sterilné krytie, leukoplast, nožnice podľa potreby,
esmarchovo ovínadlo, podložka,
jednorázové rukavice,
pomôcky na fixáciu končatiny.

UPOZORNENIE:
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Zdravotná / ošerovateľská dokumentácia P/K, písomné poverenie
na i.v. aplikáciu.
Dokumentácia o prístroji – volumetrickej pumpy – návod na
použitie.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si overí totožnosť pacienta a ordináciu lieku v dokumentácii P/K, oboznámi
P/K s výkonom, zmeria vitálne funkcie - podľa zvyklosti zdravotníckeho zariadenia
a namerané hodnoty zaznamená do dokumentácie.

P2

Sestra overí prítomnosť alergie u pacienta na podávané lieky, leukoplast, sterilné
krytie a dezinfekčný roztok.

P3

Sestra pripraví infúziu podľa ordinácie lekára. Ordinované lieky aplikuje do
infúzneho roztoku tesne pred podaním a po vykonaní trojitej kontroly. Infúziu
označí podľa zvyklosti pracoviska menom a priezviskom pacienta, rokom narodenia
a presne vypíše lieky, ktoré vpravila do infúzneho roztoku.

P4

Sestra podáva infúziu na základe písomného poverenia lekárom a ak sestra s
realizáciou výkonu súhlasí, alebo v spolupráci s lekárom.

P5

Sestra upraví polohu pacienta tak, aby ležal pohodlne. U nekľudných pacientov
fixuje končatinu bezpečným spôsobom.

P6

Sestra / lekár vyberie vhodné miesto vpichu palpáciou žíl, podloží končatinu
a položí Esmarchovo ovínadlo 6 – 8 cm nad miestom vpichu.

P7

Sestra / lekár pracuje v ochranných jednorazových rukaviciach. Po vydezinfikovaní
miesta vpichu napichne zvolenú žilu, uvoľní esmarchovo ovínadlo a nastaví rýchlosť
podávania infúzie.

P8

Sestra fixuje zavedenú i. v. kanylu sterilným krytím a leukoplastom a leukoplast
označí dátumom zavedenia.

P9

Sestra pri podávaní infúzie pomocou volumetrickej pumpy sa musí oboznámiť
s návodom na použitie a musí ovládať manipuláciu s pumpou.

UPOZORNENIE:
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P10

Sestra zapne infúznu volumetrickú pumpu do siete. Pred jeho použitím si vždy
overí zvukové alarmy, meradlá, nastavenie rýchlosti prietoku, detektor kvapiek,
detektor vzduchu.

P11

Sestra nastaví na pumpe požadované množstvo infúzneho roztoku, čas, za aký má
byť infúzny roztok podaný a prietok, ktorým sa infúzny roztok má podať.

P12

Sestra pri podávaní viacerých infúznych roztokov realizuje výmenu roztoku vtedy,
keď pumpa signalizuje ukončenie podávania infúzneho roztoku.

P13

Sestra monitoruje celkový stav pacienta a vedie relevantný záznam o celkovom
stave P/K počas podávania infúznej liečby. Všetky zmeny hlási ošetrujúcemu
lekárovi.

P14

Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné
pomôcky dekontaminuje a uloží na svoje miesto.

P15

Sestra zaznamenáva do chorobopisu /ošetrovateľskej dokumentácie všetky údaje
týkajúce sa aplikácie i.v. terapie volumetrickou pumpou.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient je oboznámený s výkonom.

V2

Pacientovi je podaná ordinovaná infúzna liečba bezpečným spôsobom a asepticky
volumetrickou pumpou.

V3

Pacient je informovaný o možných komplikáciach po zavedení i.v. kanyly a
spolupracuje počas a po výkone.

V4

Pacient má zabezpečený i v. prístup pre bezpečnú aplikáciu infúznej terapie.

V5

Pacient má dodržaný správny čas a množstvo podávaného lieku.

V6

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky relevantné údaje týkajúce sa
podávania infúznej liečby.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia intravenóznej
terapie volumetrickou pumpou.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :









Kód
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
pozorovanie P/K
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry Š – Š ?
1
2

Š
1

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š
3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
prostredia

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia

Overila si sestra totožnosť P/K?

P
R
O
C
E
S

Overila si sestra ordináciu lieku v
dokumentácii P/K?
P
1

Oboznámila sestra P/K s výkonom?
Zmerala vitálne funkcie a zaznamenala
namerané hodnoty do dokumentácie?

P
2

Overila si sestra prítomnosť alergie u
pacienta na podávané lieky,

Kontrola
dokumentácie
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dezinfekčný roztok, sterilné krytie a
leukoplast?

P
3

Pripravila sestra infúziu podľa ordinácie
lekára, aplikovala ordinované lieky do
infúznych roztokov tesne pred podaním
infúzie?
Označila sestra infúzne roztoky podľa
zvyklosti oddelenia?

4

Podala sestra infúziu na základe
písomného poverenia lekárom na i.v.
aplikáciu ?

5

Upravila sestra polohu pacienta tak, aby
ležal pohodlne a zabezpečila fixáciu
končatiny bezpečným spôsobom?

P

P

P
6

P
7

P
8

P
9

P
10

Vybrala sestra / lekár vhodné miesto na
zavedenie i. v. kanyly?
Pracovala sestra,/ lekár v ochraných
rukaviciach pri napichovaní žily?
Fixovala sestra zavedenú i. v. kanylu
sterilným krytím a označila dátum
zavedenia?
Oboznámila sa sestra s návodom na
použitie pri manipulácii s volumetrickou
pumpou a ovláda manipuláciu s
pumpou?
Zapla sestra pumpu do siete a overila si
zvukové alarmy, meradlá, nastavenie
rýchlosti prietoku, detektor kvapiek,
detektor vzduchu?

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
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Nastavila sestra na pumpe požadované
množstvo infúzneho roztoku, čas a
prietok, ktorým sa infúzny roztok má
podávať?
Vymenila sestra infúzny roztok vtedy
keď pumpa signalizovala ukončenie
infúzneho roztoku?

P
11

P
12

Monitoravala sestra celkový stav
pacienta počas podávania infúznej
liečby, viedla relevantné záznamy
v dokumentácii P/K?

P
13

Hlásila sestra zistené zmeny stavu P/K
ošetrujúcemu lekárovi?

P
14

P
15

Kód

V
2

V
3

V
4

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie P/K

1b

0b

Otázka pre sestru

Boli všetky výkony zaznamenané v
v dokumentácii P/K?

Kontrola
dokumentácie

1

V
Ý
S
L
E
D
O
K

1b

Otázka pre sestru

Kontrolné kritériá

Je pacientovi podaná ordinovaná liečba
bezpečným spôsobom a asepticky?
Je pacient informovaný o možných
komplikáciach po zavedení i.v. kanyly a
spolupracuje počas a po výkone?
Má pacient zabezpečený i. v. prístup
pre bezpečnú aplikáciu infúznej
terapie?

3z4

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Boli pomôcky vhodným spôsobom
dekontaminované a likvidované?

Je pacient oboznámený s výkonom?

V

Strana
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(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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
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1

štandardu

Platné od:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Má pacient dodržaný správny čas a
množstvo podávaného lieku?
V dokumentácii pacienta sú
zaznamenané všetky potrebné údaje
týkajúce sa podávania infúznej liečby?
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Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29- 25 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 24 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
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Získať vzorku moču na vyšetrenie,
dodržať predpísaný postup a techniku odberu moču,
dodržať bezpečnú manipuláciu s odobratou vzorkou moču.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou odberu moču uzavretým systémom, ktorí
majú zavedený retenčný močový katéter.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / pôrodná asistentka s odbornou spôsobilosťou, vedomosťami
a zručnosťami na realizáciu výkonu.

Š2

Prostredie:

Lôžkové oddelenia zdravotníckych zariadení.

Š3

Pomôcky :

Jednorazové rukavice 1pár, odberové skúmavky podľa potreby, buničitá
vata, emitná miska, sterilné tampóny 2 ks, dezinfekčný roztok, sterilná
striekačka 1 ks, sterilná ihla 1 ks, ochranná rúška na tvár .

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia.
Lekárom vyplnená žiadanka na vyšetrenie (písomná / elektronická forma).

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Odber moču uzavretým
systémom z retenčného katétra

Platné od:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí pacientovi dôvod a postup odberu moču.

P2

Sestra si pred výkonom a po výkone umyje ruky mydlom, nasadí si jednorazové rukavice a na
tvár si dá ochrannú rúšku.

P3

Sestra si pripraví pomôcky na dosah ruky.

P4

Sestra dodržiava všeobecné zásady odberu biologického materiálu.

P5

Sestra vydezinfikuje vyznačené miesto na retenčnom katétri, ktoré je určené na vpich,
tampónom s dezinfekčným roztokom. Miesto vpichu je na konci katétra, ďalej od tuby vedúcej
k balóniku, aby sa neprepichla tuba.

P6

Sestra nasadí na striekačku sterilnú ihlu.

P7

Sestra zavedie ihlu do katétra pod 30 až 45° uhlom, nasaje zvoľna moč a vyberie ihlu.

P8

Moč vpraví do skúmavky tak, aby sa ihla nedotkla povrchu skúmavky (aby sa vzorka moču
neznehodnotila).

P9

Sestra uzatvorí skúmavku s močom zátkou.

P10

Sestra prekontroluje správnosť údajov na žiadanke a na štítku na skúmavke (musí sa zhodovať
aj číslo čiarového kódu na žiadanke a na skúmavke).

P11

Sestra zabezpečí včasné odoslanie vzorky moču do laboratória v ochrannom obale určenom na
vzorky biologického materiálu, s vyplnenou žiadankou, vhodným transportným spôsobom.

P12

Sestra odstráni použité jednorazové pomôcky do nádob na to určených, ostatné pomôcky
dekontaminuje a odloží na svoje miesto.

P13

Sestra zaznamená odber do dokumentácie P/K.

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber moču uzavretým
systémom z retenčného katétra

Platné od:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná význam a dôvod odberu moču.

V2

Sestra dodržiava počas výkonu prísne aseptické podmienky.

V3

Odber moču je zaznamenaný do dokumentácie pacienta.

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/INT 37

Strana

1z3

Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber moču uzavretým
systémom z retenčného katétra.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A








Kód
Š

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Š
3

4

P
1

P
2

P
3

P
4

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na odber moču z retenčného
katétra uzavretým spôsobom?

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii zdravotnú
dokumentácia pacienta?

Š

Áno

Sú splnené podmienky v Š 1-2 ?

1-2

Kód

P
R
O
C
E
S

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra pacientovi dôvod a
postup odberu moču?
Umyla si sestra pred výkonom ruky
mydlom, nasadila si jednorázové
rukavice a dala si na tvár ochrannú
rúšku?
Pripravila si sestra pomôcky na dosah
ruky?
Dodržala sestra zásady odberu
biologického materiálu (infekčný
materiál)?

Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia
Otázka pre
pacienta

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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5

Vydezinfikovala sestra správne miesto
vpichu na retenčnom katétri?

6

Nasadila sestra sterilnú ihlu na
striekačku?

7

Zaviedla sestra ihlu do katétra pod
daným uhlom?

8

Nedotkla sa ihla povrchu skúmavky pri
jej napĺňaní?

9

Uzatvorila sestra skúmavku zátkou po
jej naplnení?

P
P

P

P

P

Skontrolovala sestra správnosť údajov
na žiadanke a štítku?

P
10

Strana

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
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Pozorovanie
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Zabezpečila sestra včasné odoslanie
vzorky a vhodným transportným
spôsobom?

Otázka pre sestru

12

Zabezpečila sestra dekontamináciu a
uloženie pomôcok?

Otázka pre
sestru

1b

0b

13

Zaznamenala sestra odber do
dokumentácie P/K?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P
11

P

P

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

V

Pozná pacient význam a dôvod odberu
moču?

Otázka pre
pacienta
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1

2

Dodržiavala sestra počas výkonu prísne
aseptické podmienky?

3

Je odber moču zaznamenaný do
dokumentácie P/K?

V

V

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.




(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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

štandardu

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Ošetrovanie dekubitov
I. štádium

Platné od:

01.06.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Zachovať integritu kože:
Správnymi ošetrovateľskými postupmi predísť vzniku
dekubitov.
Pacienti s dekubitom I. štádia.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom, sanitárom,
rehabilitačný pracovník.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, domáce alebo iné prirodzené sociálne
prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

–
Pomôcky na barierové ošetrovanie - rukavice, tvárová
maska, ochranný plášť, nádoba na biologický odpad, emitné
misky,
–
antidekubitárne matrace,
–
antidekubitárne pomôcky,
–
pomôcky na vykonávanie hygienickej starostlivosti,
–
čistá a suchá osobná bielizeň,
–
čistá a suchá posteľná bielizeň,
–
výživové krémy a masti,
–
zástena na zabezpečenie intimity pacienta.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia pacienta.

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

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

Ošetrovanie dekubitov
I.štádium
OSESZ/INT/38
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi a zhodnotí celkový zdravotný stav pacienta a zaznamená do
dokumentácie pacientovu predispozíciu na vznik dekubitov.

P2

Sestra ak je to technicky možné vyfotí dekubit (pre porovnanie na začiatku a v
priebehu liečby).

P3

Sestra zhodnotí psychický stav - vzťah pacienta k liečbe, mentálny stav, depresie,
sociálnu podporu.

P4

Sestra pravidelne kontroluje celkový zdravotný stav pacienta, ak dôjde k náhlemu
zhoršeniu zdravotného stavu, je potrebné ihneď dôkladne prehliadnuť pacienta a
zahájiť liečbu vzniknutých ťažkostí.

P5

Sestra informuje pacienta a pacientovu rodinu o potrebe zvýšenej starostlivosti o
kožu, vysvetlí význam zvýšenej starostlivosti a zapojí pacienta a rodinu (pokiaľ je to
možné) do starostlivosti.

P6

Sestra vypracuje individuálny plán polohovania a mobility pacienta.

P7

Sestra posudzuje denne stav kože, najmä na predilekčných miestach. Sleduje
vlhkosť, farbu, trofiku kože, prítomnosť opuchov, abrázií, exkoriácií, známok
infekcie a bolesti.

P8

Sestra vykonáva hygienickú starostlivosť (v spolupráci so zdravotníckym
asistentom):
- podľa individuálnych potrieb pacienta,
- nepoužíva horúcu vodu,
- používa šetriace hygienické pomôcky,
- minimalizuje kontakt pacienta s vlhkosťou spôsobenou potením, inkontinenciou a
pod.
Sestra informuje pacienta o potrebe pohybu a zmeny polôh pri ležaní v
pravidelných intervaloch.

P9

P10

Sestra minimalizuje pôsobenie tlaku v oblasti predilekčných miest:
–
používa antidekubitárne matrace,
–
používa antidekubitárne pomôcky na podloženie predilekčných miest,
–
používa pomôcky na fixáciu zvolenej polohy:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P11

Sestra pri aplikácii preventívnych opatrení prispeje k zlepšeniu stavu vzniknutého
dekubitu a k eliminácii jeho rozvoja.

P12

Sestra dbá na čistotu poškodenej kože jej pravidelným umývaním.

P13

Sestra, zaistí, aby pokožka nebola suchá, používa masti bez dráždivého účinku – pre
zvláčnenie kože.

P14

Sestra na postihnuté miesto nesmie používať derivačné masti (rôzne masážne
krémy s gáfrom, mentolom).

P15

Sestra nepoužíva žiadne lampy, ktoré vyvolávajú lokálne prekrvenie tkaniva,
jednotlivé prostriedky - masti a krémy je vhodné pri dlhodobejšom používaní po
čase striedať, meniť.

P16

Sestra postihnuté miesto nikdy nemasíruje, okrem jemného vtierania mastí do
pokožky.

P17

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

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient a jeho rodina pozná dôvody a význam zvýšenej hygienickej starostlivosti o
kožu a polohovanie.

V2

Pacient spolupracuje pri plánovaní a vykonávaní starostlivosti.

V3

Pacient má zachovanú integritu kože.

V4

Dokumentácia pacienta zahŕňa posúdenie stavu a trofiky kože, realizované
intervencie podporujúce integritu kože a celkový efekt starostlivosti.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovanie dekubitov I.
štádium.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S










Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre rodinu P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
pozorovanie P/K;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry Š – Š ?
1
2
Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Š
1-2

Š
3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

P

Posúdila a zhodnotila sestra celkový
zdravotný stav pacienta a zaznamenala
do dokumentácie pacientovú
predispozíciu na vznik dekubitov?

1

P
2

P
3

Vyfotila sestra dekubit pre porovnanie
na začiatku a v priebehu liečby?
Zhodnotila sestra psychický stav P/K a
vzťah k liečbe, mentálny stav, depresie
a sociálnu podporu?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia
Kontrola
dokumentácie
Otázka pre P/K
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Sledovala sestra pravidelne celkový
zdravotný stav P/K a ak došlo k
náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu
prehliadla dôkladne pacienta a zahájila
liečbu vzniknutých ťažkostí?
Informovala sestra pacienta a
pacientovú rodinu o potrebe zvýšenej
starostlivosti o kožu a vysvetlila
význam zvýšenej starostlivosti a
zapojila pacienta a rodinu do
starostlivosti?
Vypracovala sestra individuálny plán
polohovania a mobility pacienta?
Posudzovala sestra denne stav kože
na predilekčných miestach, sledovala
vlhkosť, farbu, trofiku kože, opuchy,
abrázie, exkoriácie, známky infekcie a
bolesti?
Vykonávala sestra hygienickú
starostlivosť v spolupráci so
zdravotníckym asistentom podľa
individuálnych potrieb pacienta,
nepoužívala horúcu vodu, používala
šetriace hygienické pomôcky,
minimalizovala kontakt pacienta s
vlhkosťou spôsobenou potením a
inkontinenciou?
Informovala sestra pacienta o potrebe
pohybu a zmeny polôh v pravidelných
intervaloch?
Minimalizovala sestra pôsobenie tlaku
na predilekčných miestach používaním
antidekubitárných matracov,
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Otázka pre
sestru

1b

0b

Otázka pre
pacienta a rodinu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

Otázka pre sestru
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používaním antidekubitárnych pomôcok
na podloženie predilekčných miest a
pomôcok na fixáciu zvolenej polohy?
Prispela sestra pri aplikácii
preventívnych opatrení k zlepšeniu
stavu vzniknutého dekubitu ?

P
11

Dbala sestra na čistotu poškodenej
kože jej pravidelným umývaním?

P
12

Zaistila sestra aby pokožka pacienta
nebola suchá a používala nedráždivé
masti pre zvláčnenie kože?

P
13
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Otázka pre sestru

Pozorovanie
sestry počas
výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre P/K
a rodinu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Kontrola pomôcok

Postupovala sestra pri ošetrovaní kože
podľa kritérií procesu P

P
14 -16

Dokumentovala sestra realizované
intervencie, reakcie pacienta a celkový
efekt starostlivosti?

P
17

Kód

V
Ý
S
L
E
D
O
K

V
1

V
2

14 - 16

Kontrolné kritériá
Pozná pacient a jeho rodina dôvody a
význam zvýšenej hygienickej
starostlivosti o kožu a polohovanie
pacienta?
Spolupracoval pacient pri plánovaní a
vykonávaní starostlivosti?
Má pacient zachovanú integritu kože?

V
3

V
4

Urobila sestra záznam o posúdení
stavu a trofiky kože a zaznamenala do
dokumentácie realizované intervencie

Otázka pre P/K
Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

Metóda
hodnotenia
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podporujúce integritu kože a celkový
efekt starostlivosti?

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 ošetrenie dekubitu,
podporiť hojenie dekubitu,
predísť komplikáciám dekubitov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s narušenou štruktúrou kože a podkožných
štruktúr.
Pacienti s dekubitmi II. štádia.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom, sanitárom,
rehabilitačný pracovník.

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, domáce alebo iné prirodzené sociálne
prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

–
Pomôcky na bariérové ošetrovanie: rukavice, tvárová
maska, ochranný plášť,
–
pomôcky na vykonávanie hygienickej starostlivosti,
–
čistá a suchá osobná bielizeň,
–
čistá a suchá posteľná bielizeň,
–
sterilný obväzový materiál (gázové štvorce, gázové
tampóny, bauše, špeciálny materiál),
–
sterilné pinzety, nožnice
–
emitná miska, nádoby na biologický odpad
–
výživové krémy a masti, liečebné roztoky, ordinované lieky,
–
antidekubitárny matrac,
–
antidekubitárne pomôcky,
–
zástena na zabezpečenie intimity pacienta.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia pacienta.
Stupnica náchylnosti na preležaniny (napr. Knollova stupnica,

UPOZORNENIE:
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Waterlovej škála, Nortonovej stupnica),

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi a zhodnotí celkový zdravotný stav pacienta a zaznamená do
dokumentácie vzniknuté poškodenie kože (dekubit) podľa štádia a fázy hojenia.

P2

Sestra ak je to technicky možné zdokumentuje dekubit fotograficky (pre
porovnanie na začiatku a v priebehu liečby).

P3

Sestra zhodnotí psychický stav - vzťah pacienta k liečbe, mentálny stav, depresie,
sociálnu podporu.

P4

Sestra pravidelne kontroluje celkový zdravotný stav pacienta, ak dôjde k náhlemu
zhoršeniu zdravotného stavu, je potrebné ihneď dôkladne prehliadnuť pacienta a
zahájiť liečbu vzniknutých ťažkostí.

P5

Sestra informuje pacienta a pacientovu rodinu o potrebe zvýšenej starostlivosti o
kožu, vysvetlí význam zvýšenej starostlivosti a zapojí pacienta a rodinu (pokiaľ je to
možné) do starostlivosti.

P6

Sestra vypracuje individuálny plán ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s
pacientom a podpornými osobami.

P7

Sestra posudzuje denne stav kože, najmä na predilekčných miestach. Sleduje
vlhkosť, farbu, trofiku kože, prítomnosť opuchov, abrázií, exkoriácií, známok
infekcie a bolesti.

P8

Sestra pri každom ošetrení kontroluje dekubit, hojenie, zmeny na koži, prípadne
iné zmeny.

P9

Sestra na základe ordinácie lekára aplikuje lieky na zmiernenie bolesti.

P10

Sestra informuje pacienta o potrebe pohybu a zmene polôh v pravidelných
intervaloch.

P11

Sestra pripraví pomôcky na lokálne ošetrenie dekubitu.

UPOZORNENIE:
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Sestra pri ošetrovaní a preväzovaní dekubitu dodržiava aseptické postupy.

P13 Sestra zaistí odľahčenie postihnutej oblasti. Poškodenú kožu vhodne ošetrí:
1. fáza čistenie , odstránenie pľuzgierov ak tam nie je hnis, sterilne
prekryť. Ak je tam hnis – použiť pomocné polyuretánové krytie, ktoré sa
šetrne nalepí na ranu.
2.
fáza: granulačná - úlohou je tĺmiť infekciu a sekréciu z rany a
nepoškodzovať granuláciu a epitelizáciu kože (hydrogely, hydrocoloidy).
3.
fáza epitelizačná (bez sekrétu, iba červená pokožka, ordinovaný liek,
sterilne prekryť.
P14

Sestra udržiava s pacientom verbálny a neverbálny kontakt počas celého výkonu.

P15

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o zistených zmenách a celkovom zdravotnom
stave pacienta.

P16

Sestra pri aplikácii preventívnych opatrení prispeje k zlepšeniu stavu vzniknutého
dekubitu a k eliminácii jeho rozvoja.

P17 Sestra starostlivosťou o poškodenú kožu prispieva k zlepšeniu stavu vzniknutého
dekubitu a k eliminácii jeho rozvoja.
P18 Sestra, zaistí, aby pokožka nebola suchá, používa masti bez dráždivého účinku –
pre zvláčnenie kože.
P19 Sestra na postihnuté miesto nesmie používať derivačné masti (rôzne masážne
krémy s gáfrom, mentolom).
P20 Sestra jednotlivé prostriedky - masti a krémy pri dlhodobejšom používaní po čase
strieda.
P21

Sestra zaznamenáva do dokumentácie všetky zrealizované výkony a s nimi
súvisiace údaje, reakcie pacienta a celkový efekt starostlivosti.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient a jeho rodina pozná dôvody a význam zvýšenej hygienickej starostlivosti o
kožu a polohovanie.

V2

Pacient spolupracuje pri plánovaní a vykonávaní ošetrovateľskej starostlivosti.

V3

Pacient dodržiava pokyny a odporúčania sestry pri ošetrovaní dekubitu.

V4

Pacient má ošetrený dekubit v stanovených intervaloch predpísaným spôsobom.

V5

Pacient a jeho rodina má dostatok informácii v súvislosti s ošetrovaním dekubitu.

V6 V ošetrovateľskej dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky potrebné údaje
súvisiace s ošetrením dekubitu. Dokumentácia pacienta zahŕňa posúdenie stavu a
trofiky kože, realizované intervencie podporujúce integritu kože a celkový efekt
starostlivosti.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovanie dekubitov II.
štádium

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S










Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre rodinu P/K;
otázka pre sestru;
kontrola prostredia;
pozorovanie P/K;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie.

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách
štruktúry Š – Š ?
1
2
Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky na ošetrovanie ?

Š
1-2

Š
3

Má sestra k dispozícii dokumentáciu
P/K ?

Š
4

Kód

Kontrolné kritériá

P

Posúdila a zhodnotila sestra celkový
zdravotný stav pacienta a zaznamenala
do dokumentácie pacientovú
predispozíciu na vznik dekubitov a
poškodenie kože podľa štádia a fázy
hojenia?

1

P
2

Zdokumentovala sestra dekubit pre
porovnanie na začiatku a v priebehu
liečby?

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
prostredia

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

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.
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P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

Audit ošetrovateľského
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1

štandardu
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Zhodnotila sestra psychický stav P/K a
vzťah k liečbe, mentálny stav, depresie
a sociálnu podporu?
Kontrolovala sestra pravidelne celkový
zdravotný stav P/K a ak došlo k
náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu
prehliadla dôkladne pacienta a zahájila
liečbu vzniknutých ťažkostí?
Informovala sestra pacienta a
pacientovú rodinu o potrebe zvýšenej
starostlivosti o kožu a vysvetlila
význam zvýšenej starostlivosti a
zapojila pacienta a rodinu do
starostlivosti?
Vypracovala sestra individuálny plán
ošetrovateľskej starostlivosti v
spolupráci s podpornými osobami?
Posudzovala sestra denne stav kože
na predilekčných miestach, sledovala
vlhkosť, farbu, trofiku kože, opuchy,
abrázie, exkoriácie, známky infekcie a
bolesti?

8

Sledovala sestra pri každom ošetrovaní
dekubitu hojenie, zmeny na koži,
prípadne iné zmeny?

9

Aplikovala sestra, na základe ordinácie
lekára, pacientovi lieky na zmiernenie
bolesti?

P

P

P
10

Informovala sestra pacienta o potrebe
pohybu a zmeny polôh v pravidelných
intervaloch?

Strana

2z5

Otázka pre sestru
1b

0b

1b

0b

Otázka pre
pacienta a rodinu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry počas
výkonu

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
kópiu.
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P
12

P
13

P
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Pripravila sestra pomôcky na lokálne
ošetrenie dekubitu?
Dodržiavala sestra pri ošetrovaní
dekubitu aseptické postupy?
Minimalizovala sestra pôsobenie tlaku,
zaistila odľahčenie postihnutej oblasti
na predilekčných miestach a pokožku
vhodne ošetrila?
Udržiavala sestra s pacientom verbálny
a neverbálny kontakt počas celého
výkonu?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

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

15

Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o zistených zmenách a celkovom
zdravotnom stave pacienta?

Otázka pre sestru

16

Prispela sestra pri aplikácii
preventívnych opatrení k zlepšeniu
stavu vzniknutého dekubitu?

1b

0b

Otázka pre sestru

17

Prispela sestra starostlivosťou o
poškodenú kožu k zlepšeniu stavu
vzniknutého dekubitu?

1b

0b

Premasťovala sestra pokožku masťami
a krémami bez dráždivého účinku?

Otázka pre sestru

1b

0b

Vyhla sa sestra pri ošetrovaní
poškodenej kože derivačným masťam a
krémom?

Kontrola
dokumentácie P/K

1b

0b

P

P

P

P
18

P
19

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
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Striedala sestra jednotlivé prostriedky –
masti a krémy po dlhodobejšom
používaní?

Otázka pre sestru

1b

0b

Dokumentovala sestra realizované
intervencie, reakcie pacienta a celkový
efekt starostlivosti?

Kontrola
dokumentácie P/K

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre P/K
a rodinu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Dodržiava pacient pokyny a
odporúčania sestry pri ošetrovaní
dekubitu?

Otázka pre sestru

1b

0b

4

Má pacient ošetrený dekubit v
stanovených intervaloch predpísaným
spôsobom?

Otázka pre sestru

1b

0b

5

Má P/K a jeho rodina dostatok
informácii v súvislosti s ošetrovaním
dekubitu?

Otázka pre P/K
a rodinu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie P/K

1b

0b

P
20

P
21

Kód

V
1

V
2

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Audit ošetrovateľského

V
3

V

V

V
6

Kontrolné kritériá
Pozná pacient a jeho rodina dôvody a
význam zvýšenej hygienickej
starostlivosti o kožu a polohovanie
pacienta?
Spolupracoval pacient pri plánovaní a
vykonávaní starostlivosti?

Urobila sestra záznam o posúdení
stavu a trofiky kože a zaznamenala do
dokumentácie realizované intervencie
podporujúce integritu kože a celkový
efekt starostlivosti?

Metóda
hodnotenia

UPOZORNENIE:

(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj
to iba v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 31 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 30 - 26 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu.

Cieľ:

Zabezpečiť ošetrenie dekubitu,
podporiť hojenie dekubitu,
predísť komplikáciám.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s dekubitmi III. - IV. štádia.

Dátum kontroly:

Najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne.

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra / sestra so špecializáciou, v prípade potreby zdravotnícky asistent v
spolupráci so sanitárom

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenia, lôžkové časti jednotlivých oddelení, ambulantné
zariadenia, domáce alebo iné prirodzené prostredie P/K.

Š3

Pomôcky :

Sterilné rukavice, tvárová maska, ochranný plášť, dve emitné misky,
sterilné tampóny, sterilné štvorce, sterilné chirurgické nástroje - peán,
pinzeta, nožnice, preväzové nožnice, leukopur, ordinované liečivá, nádoba
na biologický odpad, preväzový stolík, zástena, antidekubitárny matrac,
antidekubitárne pomôcky (kolieska, valčeky a iné).

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3

Sestra oboznámi pacienta s výkonom, vysvetlí mu význam a postup preväzu.
Sestra pripraví potrebné pomôcky na preväzový stolík a postaví ho k posteli pacienta.
Sestra si overí, či pacient nie je alergický na niektorý dezinfekčný roztok, liečivo alebo
náplasť.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra dodržiava aseptický postup pri ošetrovaní dekubitov. Pred a po ošetrení dekubitov
si umyje ruky. Sestra si nasadí tvárovú masku, oblečie si ochranný plášť a natiahne si
jednorazové rukavice.
Sestra, za pomoci zdravotníckeho asistenta alebo sanitára, pomôže pacientovi zaujať vhodnú
polohu, podloží jednorazovú podložku pod pacienta a obnaží ošetrovanú časť tela. Zachováva
intimitu pacienta.
Sestra odstráni obväz z dekubitu a hneď ho vloží do nádoby na biologický odpad.
Sestra posúdi:
- dekubit aspekciou, palpáciou, prípadne čuchom,
- zhodnotí vzhľad dekubitu, exudát, opuch, zápach, bolesť,
- faktory ovplyvňujúce hojenie dekubitu: cievne zásobenie, imunitný stav pacienta, stav výživy a
podobne.

P8

Sestra sterilným peánom uchopí potrebné tampóny a nad emitnou miskou zo vzdialenosti
asi 10 cm ich navlhčí, aby sa ich nedotkla hrdlom nádoby a aby boli mierne presiaknuté.

P9

Sestra očistí dekubit tampónom s dezinfekčným prostriedkom, aplikuje ordinované liečiva
do rany a na bezprostredné okolie dekubitu.

P10

Sestra prekryje ošetrený dekubit sterilným gázovým štvorcom, prípadne ordinovaným
liečivom vlhkej terapie. Obväz podľa potreby pripevní leukoplastom.

P11

Sestra odkladá použité nástroje do jednej emitnej misky a použitý obväzový materiál do druhej emitnej misky.

P12

Sestra počas celého výkonu sleduje celkový stav pacienta a udržiava s ním slovný
kontakt.

P13

Sestra uloží pacienta do vyhovujúcej polohy, pričom využíva antidekubitárne pomôcky a upraví
lôžko pacienta.

P14
P15

Sestra uloží pomôcky, použité sterilné nástroje ponorí do dezinfekčného roztoku.
Sestra zaznamená do dokumentácie pacienta preväz a údaje o stave a hojení rany.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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Sestra podľa potreby vymieňa presiaknutý štvorec, okolie rany udržiava čisté, aplikuje
P16 kryciu pastu, aby sa predišlo mokvaniu.
Sestra informuje ošetrujúceho lekára o stave dekubitu, prípadne o výskyte príznakov
P17 komplikácií hojenia dekubitu.
P18

V prípade nekrózy tkaniva je potrebné konzultovať chirurga.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Pacient má neporušenú kožu v okolí dekubitu.
Pacient má ošetrovaný dekubit denne a v prípade znečistenia.
Pacient nemá príznaky komplikácie pri hojení dekubitu.
Pri ošetrovaní dekubitu sú dodržiavané zásady sterility.
Pacient má pravidelne menenú polohu podľa harmonogramu polohovania, pričom sú využívané antidekubitárne pomôcky.
Realizácia ošetrenia dekubitu, zmena polohy, stav a hojenie dekubitu je zaznamenané v dokumentácii P/K.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovanie dekubitov lll.
- IV. štádia.

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :










Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre P/K;
otázka pre sestru;
rozhovor so sestrou;
kontrola prostredia;
kontrola rany;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

prostredia

1b

0b

Má sestra požadované vzdelanie na
realizáciu výkonu?

Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S

Š1

Má sestra, v prípade potreby k
dispozícií pomoc zdravotníckeho
asistenta alebo sanitára?
Sú spĺnené kritéria štruktúry Š2 ?

Š2

Otázka pre sestru

Kontrola

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné
pomôcky?

Kontrola
pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícií potrebnú
dokumentáciu pacienta?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kód
P

1

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia

Oboznámila sestra pacienta s
výkonom?

Otázka pre
pacienta

Pripravila sestra potrebné pomôcky k
posteli P/K, podľa druhu ošetrovaného

Kontrola pomôcok
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dekubitu?

Overila si sestra, či je pacient alergický
na dezinfekčný roztok, liečivo alebo
náplasť?

3

Ovláda sestra postupy a metódy
ošetrovania dekubitov?
P

Dodržala sestra aseptický postup pri
ošetrovaní dekubitu?

4

Zabezpečila sestra vhodné podmienky
na ošetrenie dekubitu?
P

5

Zachovala sestra intimitu pacienta?

Rozhovor so
sestrou

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Pozorovanie
sestry
počas výkonu
Kontrola
prostredia

P

Odstránila sestra obväz z rany a
zlikvidovala ho predpísaným
spôsobom?

6

Pozorovanie
sestry
počas výkonu

Vie sestra správne posúdiť dekubit?
Vie sestra správne posúdiť faktory
ovplyvňujúce hojenie dekubitu?
Vie sestra určiť hlavné komplikácie
hojenia dekubitov?
P

7

Vie sestra vymenovať ošetrovateľské
postupy na podporu hojenia dekubitov a
prevenciu komplikácií?

Rozhovor so
sestrou

Vie sestra vymenovať kritéria, podľa
ktorých
sa určuje zahojenie dekubitov?

P

2z3

2
Oboznámila sa sestra s bežne
používaným obväzovým materiálom a
liečivami?

P

Strana

Ovláda sestra správny postup pri
ošetrovaní dekubitu?
8-11

Pozorovanie
sestry počas
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výkonu
P

P

Sledovala sestra pacienta počas
výkonu?

12

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Priama kontrola
rany a jej okolia

1b

0b

Otázka pre sestru

2b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Priama
kontrola rany

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Uložila sestra pacienta do vyhovujúcej
polohy a využila antidekubitárne
pomôcky?
13
Upravila sestra lôžko pacienta?

P

P
P
P

Zabezpečila sestra dekontamináciu
pomôcok?

14

15

Zaznamenala sestra výkon a hojenie
dekubitu do dokumentácie pacienta?

16

Udržiavala sestra okolie dekubitu suché
a čisté?

17 18

Kód

V
Ý
S
L
E
D
O
K

Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o stave dekubitu, prípadne o výskyte
príznakov komplikácii hojenia dekubitu?

Kontrolné kritériá

V
1

Má pacient neporušenú kožu v okolí
dekubitu?

V
2

Má pacient ošetrovaný dekubit denne a
v prípade znečistenia?

V
3

Dekubit sa hojí bez príznakov
komplikácií?

V
4

Sú dodržané zásady sterility pri
ošetrovaní dekubitu?

V
5

Má pacient pravidelne menenú polohu
podľa harmonogramu polohovania s
využívaním antidekubitárnych
pomôcok?

Otázka pre sestru
Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Otázka pre
sestru
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Má pacient zaznamenané ošetrenia
dekubitu, zmenu polohy, stav a hojenie
dekubitu v zdravotnej / ošetrovateľskej
dokumentácii?

Strana

Kontrola
dokumentácie

4z3

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 37 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 36-30 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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