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Por.č. Označenie Názov štandardu Dátum 
platnosti 

1. OSE SZ/ONK/01 Aplikácia transdermálnej naplaste 1.11.2014 

2. OSE SZ/ONK/02 Aplikácia cytostatika prenosnou pumpou  1.11.2014 

3. OSE SZ/ONK/03 Spolupráca pri intravenóznej aplikácii cytostatík 1.11.2014 

4. OSE SZ/ONK/04 Spolupráca pri podávaní cytostatík bolusom 1.11.2014 

5. OSE SZ/ONK/05 Intravenózne podanie 5 -Fluorouracilu 1.11.2014 

6. OSE SZ/ONK/06 Intravenózne podanie 5 -Fluorouracilu – kontinuálne 1.11.2014 

7. OSE SZ/ONK/07 Intravenózne podanie Cisplatiny 1.11.2014 

8. OSE SZ/ONK/08 Podanie cyklu sólo cisplatina – dlhý režim 1.11.2014 

9. OSE SZ/ONK/09 Podanie cyklu sólo cisplatina – krátky režim 1.11.2014 

10. OSE SZ/ONK/10 Podanie Taxolu s prípravou 1.11.2014 

11. OSE SZ/ONK/11 Podanie Taxotere s prípravou 1.11.2014 

12. OSE SZ/ONK/12 Riedenie cytostatík 1.11.2014 

13. OSE SZ/ONK/13 
Zásady OBP pri manipulácii s cytostatikami a likvidácia 
cytostatického odpadu 

1.11.2014 

14. OSE SZ/ONK/14 
Prvá pomoc pri anafylaktickej reakcii počas podávania taxolu, 
taxotere 

1.11.2014 

15. OSE SZ/ONK/15 
Monitorovanie. vitál. funkcií pomocou monitora pri amb. podávaní 
chemoterapie 

1.11.2014 

16. OSE SZ/ONK/16 Ošetrenie akútnej postradiačnej dermatitídy – 1. stupeň 1.11.2014 

17. OSE SZ/ONK/17 Ošetrenie akútnej postradiačnej dermatitídy – 2. stupeň 1.11.2014 

18. OSE SZ/ONK/18 Ošetrenie akútnej postradiačnej dermatitídy – 3. stupeň 1.11.2014 

19. OSE SZ/ONK/19 Ošetrenie akútnej postradiačnej dermatitídy – 4. stupeň 1.11.2014 
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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. 

Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zmierniť, prípadne odstrániť bolesť pacienta 

Dosiahnuť úľavový efekt 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti s chronickou bolesťou vyžadujúci analgetickú transdermálnu 

opioidnú náplasť 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra (úplné stredné, vyššie odborné, pomaturitné špecializačné). 

Š2 Prostredie: Aplikáreň, vyšetrovňa, izba P/K 

Š3 Pomôcky : Analgetická náplasť v originálnom balení(Fentanyl 12,5mg, 25mg, 50 mg, 100mg, 

Transtec 35mg, 52,5mg, 70mg),  

5 ks tampóny,  

emitná miska,  

nožnice 

Š4 Dokumentácia : Zdravotný záznam, ošetrovateľská dokumentácia 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra vysvetlí pacientovi spôsob tlmenia bolesti náplasťou. 

P2 Sestra získa, alebo nezíska súhlas pacienta alebo zákonného zástupcu. 

P3 Sestra informuje pacienta o možných nežiaducich účinkoch lieku a požiada pacienta, aby v prípade ich 

výskytu kontaktoval sestru alebo lekára. 

P4 Sestra vysvetlí pacientovi postup nalepenia náplasti a vyzve pacienta na spoluprácu. 

P5 Sestra si vyberie miesto na koži pacienta, ktoré je hladké, suché, nepodráždené a bez vlasov na hornej 

polovici tela, najlepšie na hrudi pod kľúčnou kosťou, alebo na hornej časti chrbta. 

P6 Ak je na koži ochlpenie, sestra ochlpenie ostrihá nožnicami. Nikdy chlpy neodstraňuje holením. 
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P7 Sestra umyje pokožku pacienta studenou vodou, nikdy nie mydlom a tesne pred aplikáciou náplasti 

pokožku osuší suchým tampónom. 

P8 Sestra vrecko s náplasťou rozstrihne na označenom vrúbkovanom mieste a vyberie náplasť z vrecka. 

P9 Sestra väčšiu časť lepiacej strany náplasti, ktorá je krytá striebornou ochrannou fóliou                                 

opatrne odlepí a snaží sa nedotknúť lepiacej časti. 

P10 Sestra nalepí náplasť na miesto na pokožke pacienta a odstráni ostávajúcu časť ochrannej fólie. Prázdne 

vrecko a fóliu odloží do emitnej misky. 

P11 Sestra pritlačí náplasť na pokožku a rukou drží asi jednu minútu. 

P12 Sestra sa uistí, či je celá náplasť v kontakte s pokožkou, najmä na okrajoch. 

P13 Sestra poučí pacienta o dôležitých informáciách počas nosenia  náplasti (kúpanie, plávanie, sauna, in-

fračervená lampa, horúčkové stavy, pitie alkoholu, dojčenie, riadenie vozidiel a obsluha strojov, užíva-

nie iných liekov). 

P14 Sestra upozorní pacienta na možnosť nalepenia novej náplasti na rovnaké miesto až o 6 dní  a na ďalšiu 

výmenu náplasti a časový rozsah (á 72 hodín). 

P15 Sestra sleduje pacientove verbálne a neverbálne prejavy bolesti. 

P16 Sestra zaznamená do zdravotného záznamu všetky relevantné údaje o podaní transdermálnej náplasti. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient pozná spôsob tlmenia bolesti náplasťou. 

V2 Pacient má dostatok informácií o nežiaducich účinkoch lieku. 

V3 Pacient spolupracuje pri výkone a toleruje ho. 

V4 Pacient má správne nalepenú náplasť. 

V5 Pacient je poučený o dôležitých informáciách počas nosenia náplasti (môže plávať, kúpať sa nevystavo-

vať náplasť extrémnemu teplu, horúčkové stavy oznámiť lekárovi, zákaz pitia alkoholu - môže zosilniť 

nežiaduce účinky lieku, nesmie sa užívať v tehotenstve, počas dojčenia môže znižovať tvorbu mlieka, pri 

riadení vozidiel a obsluhe strojov môže ovplyvniť reakcie, súčasné užívanie iných liekov môže spôsobo-

vať rôzne stavy - ospalosť, nevoľnosť, mdloby, oslabené dýchanie). 
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V6 Pacient pozná spôsob a dĺžku nosenia transdermálnej náplasti (á 72 hodín). 

V7 Pacient má zaznamenané všetky relevantné údaje o podaní transdermálnej náplasti  v zdravotnom zá-

zname. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácie transdermálnej náplaste 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1-3 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Informovala sestra pacienta o výkone a vysvetlila 

mu dôvod a postup výkonu?  

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P2 

Informovala sestra pacienta o druhu 

transdermálnej náplaste, jej účinku a možných 

vedľajších účinkoch? 

Otázka pre pacienta 

 1b 0b 

P3-4 

Overila si sestra totožnosť pacienta pred 
aplikáciou transdermálnej náplaste? 

 Otázka pre sestru 

 
2b 0b 

P5-13 

Aplikovala sestra transdermálnu náplasť 
správnym spôsobom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 8b 0b 

P14 
Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné 

údaje o aplikácii transdemálnej náplaste? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
E

D
O

K
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient základné informácie o druhu 

aplikovanej transdermálnej náplaste a jej 
Otázka pre pacienta 

1b 0b 
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úinkoch? 

Má pacient základné informácie o možnom 

výskyte vedľajších účinkov a potrebe kontroly 

priľnavosti náplaste po kontakte s vodou? 

 

V2 
Bol dodržaný správny postup pri aplikácii 

transdermálnej náplaste? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

V3 

Má pacient vymenenú náplasť po 72 hodinách? Otázka pre sestru, 

kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V4 
Má pacient zabezpečenú kontrolu zdravotného 

stavu po aplikácii lieku? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 V5 

Má pacient zabezpečenú kontrolu zdravotného 

stavu po aplikácii lieku? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 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:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť aplikáciu pripraveného cytostatika 5-Fluorouracilu pomocou 

prenosnej infúznej pumpy do zavedenej intravenóznej kanyly. 

Predchádzať vzniku a minimalizovať nežiaduce účinky pri  podávaní 

cytostatík. 

 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti hospitalizovaní na onkologickom oddelení za účelom podávania 

chemoterapie prenosnou infúznou pumpou. 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra, sestra so špecializáciou z onkológie. 

 

Š2 Prostredie: Miestnosť s digestorom vyhradená na prípravu cytostatík, izba  pacientov. 

 

Š3 Pomôcky : Pripravené ordinované cytostatikum (5-Fluorouracil),  

1ks 20 ml striekačka, 

2 ks spojovacia hadička,  

20 ml fyziologický roztok v 20 ml striekačke na prepláchnutie spojovacej hadičky,  

1 ks 5 ml sterilná striekačka na odsatie heparínovej zátky, 

2 ml striekačka s heparínovou zátkou,  

prenosná infúzna pumpa,  

3 tampóny,  

emitná miska, 

rukavice. 

 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia pacienta. 

 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 
Sestra poučí pacienta o spôsobe podania cytostatika a o jeho nežiaducich účinkoch. 

 

P2 
Sestra si pripraví na prenosný stolík všetky potrebné pomôcky. 
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P3 
Sestra vysunie pumpu z ochranného plastikového krytu. 

 

P4 

Sestra zabezpečí správny nasledovný postup: 

- vysunie kryt batérie, ktorý sa nachádza na zadnej strane pumpy a vloží čerstvú 9 voltovú batériu 

(pozor na dodržanie polarity, ktorá je vyznačená na dne otvoru) 

- po vložení batérie zaznie zvukový signál, ktorý zanikne v priebehu niekoľkých sekúnd 

- v prípade, že sa zvukový signál neozve, sestra použije novú batériu. 

P5 

Sestra zmeria: 

- výšku stĺpca tekutiny v striekačke na milimetrovej stupnici na prednej strane pumpy 

- nameraný počet mililitrov vydelí počtom hodín, v ktorých má byť cytostatikum aplikované 

- toto číslo nastaví na stupnici „set rate“ pomocou dvoch skrutiek. 

P6 
Sestra vloží striekačku so spojovacou hadičkou do lôžka na hornej hrane pumpy tak, aby koniec piesta 
zapadol do drážky bežca. Polohu bežca môže meniť iba pri stlačenom tlačidle. 

P7 
Na infúznu pumpu sestra nasunie ochranný plastikový kryt. 
 

P8 

Sestra požiada pacienta: 
 
- aby zaujal pohodlnú polohu 

-z miesta, kde má pacient napojenú intravenóznu kanylu odstráni pruban, štvorec a zo spojovacej 
hadičky odstráni uzáver. 

P9 

Sestra dodržuje nasledovný postup: 

- pomocou striekačky aspiruje heparínovú zátku aj s krvou v množstve asi 2 ml 

- následne skontroluje priechodnosť kanyly prepláchnutím fyziologickým   roztokom. 

P10 

Do spojovacej hadičky od kanyly napojí spojovaciu hadičku od striekačky v pumpe a stlačí tlačidlo 

„start/test“ a drží ho pokiaľ sa motor nezastaví (cca  5 sekúnd). Po uvoľnení tlačidla začína infúzna 

pumpa svoju činnosť. Blikajúca kontrolka na prednej strane pumpy signalizuje chod pumpy a dobrý stav 

batérie. Sestra pumpu vloží do  špeciálneho  čierneho návleku. 

P11 

Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania cytostatika: 

- paravenózne podanie spôsobuje nekrózu okolitého tkaniva 

- ak zistí paravenózne podanie, zastaví prívod lieku, čistou striekačkou odsaje čo najväčšie množstvo 

lieku. 
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P12 
Sestra sleduje celkový stav pacienta po podaní cytostatika, výskyt nežiaducich  účinkov                   

(nauzea, vracanie, hnačka) hlási ošetrujúcemu lekárovi. 

P13 
Po ukončení infúzie sa ozve zvukový signál a pumpa sa vypne automaticky. 

P14 

Sestra prevedie nasledovné úkony: 

- odpojí spojovaciu hadičku pumpy od spojovacej hadičky kanyly 

- prepláchne hadičku kanyly fyziologickým roztokom 

- podá do hadičky kanyly heparínovú zátku a hadičku uzavrie uzáverom 

- skontroluje miesto vpichu, hadičku zvinie, prikryje štvorcom a natiahne pacientovi na dané   miesto 

pruban. 

P15 
Sestra uloží pumpu do obalu a použité pomôcky do označených nádob . 

P16 
Sestra zaznamená do dokumentácie podanie cytostatika a všetky údaje súvisiace s výkonom. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 

Pacient je informovaný o spôsobe podania cytostatickej liečby, o možných komplikáciách a nežiaducich 

účinkoch v súvislosti s podávaním. 

 

V2 
Pacientovi je podané cytostatikum za aseptických podmienok predpísaným spôsobom. 

 

V3 
Pacient má zabezpečené monitorovanie celkového stavu počas celého trvania aplikácie cytostatika. 

 

V4 

Všetky údaje súvisiace s podávaním cytostatickej liečby sú zaznamenané do zdravotnej 

a ošetrovateľskej dokumentácie. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Aplikácia cytostatika prenosnou 
infúznou pumpou do intravenóznej kanyly  

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 

 

Má sestra vedomosti pre aplikáciu cytostatika 

prenosnou pumpu? 

Ovláda sestra postup aplikácie cytostatika 

prenosnou pumpou? 

 

Otázka pre sestru 

 

1b 

 

0b 

 

Š2 Má sestra vytvorené vhodné prostredie na 

výkon? 
Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky? Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu? Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 

 

 

 

0b 

 

 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Poučila sestra pacienta o spôsobe podania 
cytostatika? Oboznámila sestra p/k s priebehom 
vyšetrenia? 
 

Otázka pre P/K 1b 0b 

P2 Zabezpečila sestra potrebné pomôcky na výkon? 
Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P3 Vysunula sestra pumpu z ochranného krytu? 
Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P4 

Zabezpečila sestra správne nasledovný postup? 

 vysunula  kryt  pumpy  a vložila  novú           
9 V batériu? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 
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P
R

O
C

ES
 

P4 

 zaznel po vložení batérie zvukový signál? 

 použila sestra novú batériu, ak signál 

nezaznel? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

1b 0b 

 

 

 

 

 

P5 

 

 zmerala sestra výšku stĺpca tekutiny 

v striekačke na milimetrovej stupnici 

prednej strany pumpy ? 

 vydelila nameraný počet mililitrov 

počtom hodín za ktoré má byť 

cytostatikum podané? 

 nastavila sestra získané číslo na stupnici 

„set rate“ pomocou dvoch skrutiek? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

1b 0b 

1b 0b 

  

P6 

Vložila sestra správne striekačku so spojovacou 

hadičkou na hornú hranu pumpy? 1b 0b 

P7 
Nasunula sestra na pumpu ochranný plastikový 

kryt? 1b 0b 

P8 

Požiadala sestra pacienta, aby zaujal správnu 

polohu? 
Otázka pre pacienta 

1b 0b 

Odstránila pruban a uzáver zo spojovacej hadičky 

napojenej na zavedenej kanyle? 1b 0b 

P9 
Odsala sestra heparínovú zátku a skontrolovala 

funkčnosť kanyly preplachom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P10 
Dodržala sestra postup zapojenia hadičky 

s preplachom s hadičkou od pumpy, navliekla na 

pumpu ochranný čierny návlek? 

 

 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

P11 Kontroluje sestra priebežne podávanie 

cytostatika? 1b 0b 

P12 Sleduje sestra celkový zdravotný stav a výskyt 

nežiadúcich účinkov? 
Otázka pre pacienta 1b 0b 

P13 Ozval sa zvukový signál a pumpa sa sama vypla? 
Kontrola pomôcok 1b 0b 
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P
R

O
C

ES
 

P 14 

Previedla sestra nasledovné úkony: 

 odpojila spojovaciu hadičku pumpy od 

spojovacej hadičky kanyly? 

 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

 prepláchla hadičku kanyly fyziologickým 

roztokom? 1b 0b 

 podala do hadičky kanyly heparínovú 

zátku a uzavrela ju uzáverom? 1b 0b 

 skontrolovala miesto vpichu, zvinula 

hadičku, prikryla ju štvorcom a natiahla 

na dané miesto pruban? 
1b 0b 

P15 Uložila sestra pumpu do obalu a použité pomôcky 

do označených nádob? 
Kontrola pomôcok 1b 0b 

P16 Zaznamenala sestra podanie cytostatika a všetky 

údaje súvisiace s výkonom do dokumentácie? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Bol pacient oboznámený s podaním cytostatika, 

s nežiaducimi účinkami a možnými 

komplikáciami?  

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2  
Bolo cytostatikum pacientovi podané za prísne 

aseptických podmienok predpísaným spôsobom? 
Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 

Mal pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového stavu počas celého trvania aplikácie 

cytostatika? 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V4  

Boli všetky údaje súvisiace s podávaním 

cytostatickej liečby zaznamenané do 

ošetrovateľskej a zdravotnej dokumentácie 

pacienta? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 32 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 - 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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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť podanie cytostatík predpísaným a bezpečným spôsobom 
Predchádzať vzniku a minimalizovať nežiadúce účinky pri podávaní 
cytostatík 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení parenterálnymi cytostatikami 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra/ sestra so špecializáciou z klinickej onkológie v spolupráci s lekárom. 
 

Š2 Prostredie: Cytostatiká sa pripravujú vo vyhradenej osobitnej miestnosti určenej k tomuto 
účelu, ktorá je vybavená digestorom s laminárnym prúdením vzduchu s chemicko-
biologickým filtrom, fyzické prostredie podania cytostatika: izby pacientov, 
vyšetrovňa na lôžkovom oddelení, domáce alebo iné prirodzené prostredie 
pacienta/klienta. 

Š3 Pomôcky : Ordinované cytostatikum,  
2 ks infúzne súpravy,  
1 ks súprava do infúzneho dávkovača,  
1 ks uzáver na kanylu,  
5 ks tampóny,  
dezinfekčný roztok,  
protišoková skrinka,  
pulzomat,  
tlakomer,  
fonendoskop,  
monitor,  
dávkovač infúzie /kde je dôležité presne dodržať časový limit podania/, ochranný 
odev /čiapka, maska, ochranný plášť/,  
2 páry rukavice 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra poučí pacienta o spôsobe podania cytostatika a o jeho nežiadúcich účinkoch. 
 

P2 Sestra si trikrát skontroluje ordináciu lekára s inou sestrou (skontroluje správnosť podávaného 
cytostatika, meno pacienta, dávku). Pri príprave cytostatík dodržiava predpisy OBP. 
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P3 Sestra pred aplikovaním cytostatika skontroluje priechodnosť i.v. kanyly preplachom 10 ml 
fyziologickým roztokom. - toto množsvto je literatúrou odporúčané. Ak má pacient ordinovanú 
intravenóznu aplikáciu viacerých cytostatík, i.v. kanylu vždy prepláchne 10 ml fyziologickým roztokom. 
 

P4 Sestra označí infúznu fľašu menom a priezviskom pacienta. Ak sa v infúznom roztoku nachádzajú 
cytostatika citlivé na svetlo, sestra infúznu fľašu obalí do špeciálneho čierneho návleku. 
 
 

P6  
Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania intravenóznych cytostatík, monitoruje okolie miesta 
zavedenia  intravenóznej kanyly, možnú extravazáciu, subjektívne pocity pacienta, vitálne funkcie podľa 
ordinácie lekára a alergické reakcie pacienta. 
 

 Pri paravenóznom podaní intravenózneho cytostatika  sestra ihneď zastaví podávanie infúzie, no 

ponecá i. v. kanylu v mieste jej zavedenia . Postupuje podľa ordinácie lekára pri paravenóznom podaní.  

Všeobecné zásady liečby extravazácie: 

1. zastaviť infúziu a kanylu ponechať na mieste 

2. označiť postihnuté miesto perom 

3. informovať lekára 

4. aspirovať podávanú tekutinu striekačkou, aplikovať roztok NaCl O,9% , alebo 1 5OOj hyaluroni-
dáza do kanyly 

5. odstrániť kanylu z postihnutého miesta 

6. aplikovať hydrocortison 2 ml v 6 – 8 s.c. vpichoch okolo postihnutého miesta 

7. pri rozsiahlom poškodení podať 1OO mg HCT i.v. 

8. aplikovať studený obklad pri všetkých cytostatikách okrem vinka alkaloidoch, taxánoch, pri vin-
ka alkaloidoch a taxánoch podať teplé obklady 

 
 

P7  
Po končení aplikácie  intravenózneho cytostatika sestra prepláchne i. v. Kanylu 10  - 20 ml fyziologickým  
roztokom prípadne ju odstráni no až po jej prepláchnutí. 
 

P8 Sestra miesto vpichu ošetrí naordinovaným spôsobom.  
 

P9 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok prepísaným spôsobom. 
 

P10 Sestra sleduje celkový stav pacienta po podaní cytostatík, výskyt nežiadúcich účinkov (nauzea, vracanie, 
hnačka..), kontroluje na koži pacienta prejavy krvácania (petéchie)a krvácanie z nosa. Požiada pacienta, 
aby hneď hlásil ošetrujúcemu personálu výskyt subjektívnych ťažkostí (bolesť, pálenie, triašku, dávenie, 
nauzeu). 
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P11 Sestra ihneď informuje ošetrujúceho lekára o zistených ťažkostiach u pacienta. 
 

P14 Sestra vedie záznam o intravenóznom podaní  cytostatík  a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o nežiaducich účinkoch a komplikáciách v súvislosti s podávaním cytostatík. 
 

V2 Pacientovi je podané cytostatikum za aseptických podmienok predpísaným spôsobom. 
 

V3 U pacienta je počas podávania intravenóznych cytostatík a po ich podaní monitorovaný fyzický 
a psychický stav. 
 

V4 V zdravotnej dokumentácii je vedený  záznam o podaní a priebeh podania intravenóznych cytostatík. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca pri intravenóznej aplikácii 
cytostatík  

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 

 
Spĺňa sestra požiadavku na aplikáciu cytostatík? 

 

Otázka pre sestru 

 

1b 

 

0b 

 

Š2 Sú cytostatiká riedené a aplikované v priestoroch 

na to určených? 
Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 Má sestra k dispozícii všetky potrebné pomôcky 

pre aplikáciu cytostatík? Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu? Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 

 

 

 

0b 

 

 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Poučila sestra pacienta o spôsobe podania 
cytostatika a ich nežiadúcich účinkoch? 

Otázka pre P/K 1b 0b 

P2 

Je sestra dôkladne oboznámená s anamnézou 

pacienta (alergia, reakcia na predchádzajúci 

cyklus)? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P3 

Skontrolovala sestra nariedené cytostatiká (meno 
pacienta, názov a dávku lieku podľa 
cytostatického záznamu)? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P4 

Je aplikovaný cyklus za aseptických podmienok 
s vylúčením paravenózneho úniku cytostatík? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 
Boli pred aplikáciou cytostatika podané 

ordinované antiemetiká a kortikoid? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 
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P5 

 

Zisťovala sestra subjektívne pocity pacienta? 
Otázka pre P/K 1b 0b 

P6 

 

 

Bola chemoterapia aplikovaná predpísaným 

spôsobom? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P7 
Zaznamenala sestra podanie cytostatika a všetky 

údaje súvisiace s výkonom do dokumentácie? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Bol pacient oboznámený s podaním cytostatika, 

s nežiaducimi účinkami a možnými 

komplikáciami?  

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2  
Bolo cytostatikum pacientovi podané za prísne 

aseptických podmienok predpísaným spôsobom? 
Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 

Mal pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového stavu počas celého trvania aplikácie 

cytostatika? 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V4  

Boli všetky údaje súvisiace s podávaním 

cytostatickej liečby zaznamenané do 

ošetrovateľskej a zdravotnej dokumentácie 

pacienta? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  
 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť podanie cytostatík predpísaným a bezpečným spôsobom 
Predchádzať vzniku a minimalizovať nežiadúce účinky pri podávaní 
cytostatík 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení parenterálnymi cytostatikami 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra so špecializáciou,  
sestra, v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Onkolog.odd., ambulantná chemoterapia 
 

Š3 Pomôcky : Ordinované cytostatikum, 
štandard aplikovaného cytostatika, 
spojovacia hadička, 
2 ks striekačka, 
2 ks ihla, 
1 ks i.v.kanyla, 
5 ks tampon, 
esmarchové ovínadlo, 
emitná miska, 
dezinf.roztok, 
ochranný odev, maska, 
2 páry rukavice, 
leukoplast 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1  
Sestra informuje pacientku o spôsobe podania cytostatík a prípadných nežiaducich účinkoch 
 

P2 Sestra riedi cytostatikum v osobných ochranných pomôckach a v miestnosti na riedenie cytostatík 
vybavenej laminárnym boxom. 
 

P3 Sestra si podľa chorobopisu, karty  pacienta s rozpisom cytostatík pripraví ordinované cytostatikum. 
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P4 Sestra vydezinfikuje uzáver ampuly ordinovaného cytostatika a napichne do uzáveru dve ihly alebo tŕň. 
Striekačkou natiahne správne množstvo ordinovaného cytostatika. 

P5  
Sestra označí striekačku s ordinovaným cytostatikom menom a priezviskom pacienta, druhom a dávkou 
cytostatika a striekačku s cytostatikom uzavrie injekčnou ihlou. 
 

P6  
Cytostatiká podáva lekár, alebo sestra na základe písomného poverenia lekárom 
 

P7 Sestra naloží esmarchové ovínadlo na ruku pacienta a dezinfikuje miesto vpichu 
 

P8 Sestra zavedie i.v. kanylu. 

P9 Sestra lekárovi podá striekačku s ordinovaným cytostatikom , na ktorú po odstránení injekčnej ihly napojí 
spojovaciu hadičku. 
 

P10 Lekár aplikuje cytostatikum bolusovo  intravenózne 
 

P11 Sestra ihneď informuje ošetrujúceho lekára o zistených ťažkostiach u pacienta. 
 

P12 Sestra kontroluje subjektívne pocity pacienta, vitálne funkcie podľa ordinácie lekára a alergické reakcie 
pacienta 
 

P13 Sestra vedie záznam o podaní  cytostatika a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o priebehu podania intravenóznych cytostatík bolusom 
 

V2 Pacientovi je podané cytostatikum za prísnych aseptických podmienok 
 

V3 U pacienta je počas podávania cytostatika a po jeho podaní monitorovaný fyzický a psychický stav. 
 

V4 V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky realizované výkony a s nimi súvisiace údaje 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca pri intravenóznej aplikácii 
cytostatík bolusom  

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 

 
Spĺňa sestra požiadavku na aplikáciu cytostatík? 

 

Otázka pre sestru 

 

1b 

 

0b 

 

Š2 Sú cytostatiká riedené a aplikované v priestoroch 

na to určených? 
Kontrola prostredia 1b 0b 

Š3 Má sestra k dispozícii všetky potrebné pomôcky 

pre aplikáciu cytostatík? Kontrola pomôcok 1b 0b 

Š4 Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu? Kontrola 

dokumentácie 

 

1b 

 

 

 

0b 

 

 

 
  

  
P

R
O

C
ES

 

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Poučila sestra pacienta o spôsobe podania 
cytostatika a ich nežiadúcich účinkoch? 

Otázka pre P/K 1b 0b 

P2 

Je sestra dôkladne oboznámená s anamnézou 

pacienta (alergia, reakcia na predchádzajúci 

cyklus)? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P3 

Skontrolovala sestra nariedené cytostatiká (meno 
pacienta, názov a dávku lieku podľa 
cytostatického záznamu)? 

Otázka pre sestru 

 
1b 0b 

P4 

Je aplikovaný cyklus za aseptických podmienok 
s vylúčením paravenózneho úniku cytostatík? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 
Boli pred aplikáciou cytostatika podané 

ordinované antiemetiká a kortikoid? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 
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P5 

 

Zisťovala sestra subjektívne pocity pacienta? 
Otázka pre P/K 1b 0b 

P6 

 

 

Bola chemoterapia aplikovaná predpísaným 

spôsobom? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P7 
Zaznamenala sestra podanie cytostatika a všetky 

údaje súvisiace s výkonom do dokumentácie? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Bol pacient oboznámený s podaním cytostatika, 

s nežiaducimi účinkami a možnými 

komplikáciami?  

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2  
Bolo cytostatikum pacientovi podané za prísne 

aseptických podmienok predpísaným spôsobom? 
Otázka pre sestru 1b 0b 

V3 

Mal pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového stavu počas celého trvania aplikácie 

cytostatika? 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V4  

Boli všetky údaje súvisiace s podávaním 

cytostatickej liečby zaznamenané do 

ošetrovateľskej a zdravotnej dokumentácie 

pacienta? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  
 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

aplikovať ordinované cytostatikum 

Skupina starostlivosti: 
 

pacienti s indikáciou aplikácie chemoterapie 5 – Fluorouracilu  
(5 Fu) 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : lieky ordinované lekárom,  
cytostatiká, 
infúzne roztoky,  
2 ks infúzne súpravy,  
4 ks ihly,  
2 ks tŕne,  
4 ks striekačky,  
osobné ochranné pomôcky: 
špeciálne gumené rukavice, plášte alebo kombinézy, masky, návleky na topánky 
alebo galoše, ochranné okuliare, prikrývka vlasov,  
1 ks i.v. kanyla,  
2 ks spojovacia hadička,  
2 ks antibakteriálny filter,  
leukoplast,  
Curapor i. v.,  
pevné obaly, 
vrecia na cytostatický obsah 
 

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009, Protokol o podaní i. v. chemoterapie, Protokol o extravazácii 
cytostatík, Evidencia aplikácie cytostatík, Evidencia kontaminácie zdravotníckych 
pracovníkov cytotoxickými látkami 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra posúdi celkový stav pacienta , vitálne funkcie, stupeň vedomia, psychický stav. 

P2 Sestra vysvetlí pacientovi nežiaduce, vedľajšie účinky  5 Fu a poučí ho o potrebe hlásiť sestre príznaky 
a pocity súvisiace so zmenou zdravotného stavu. 
 

P3 Sestra nariedi 5 Fu podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12  Riedenie cytostatík.  
Nariedené cytostatikum obalí do tmavej fólie ako ochranu pred svetlom. 
 

P4 Sestra zavedie i. v. kanylu  
 

P5 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania 5 Fu, monitoruje okolie miesta aplikácie, subjektívne 
pocity pacienta, vitálne funkcie podľa ordinácie lekára a alergické reakcie pacienta. 
 

P6 Sestra sleduje aj možnú extravazáciu. Pri paravenóznom podaní, ihneď zastaví podávanie infúzie, no 
ponechá i. v. kanylu v mieste jej zavedenia. 5 ml injekčnou striekačkou čo najpomalšie aspiruje 
a postihnutú končatinu zdvihne a zafixuje. Informuje ošetrujúceho lekára alebo ÚPS lekára a zaháji 
podanie špecifickej látky podľa ordinácie ošetrujúceho lekára alebo ÚPS lekára. Odstráni i. v. kanylu so 
súhlasom ošetrujúceho lekára alebo lekára ÚPS a novú   i. v.  kanylu zavedie na iné vhodné miesto. 
Sestra vyplní Protokol o extravazácii 

P7 Sestra vedie záznam o podaní 5 Fu a priebehu podania v ošetrovateľskej dokumentácii. 
 

P8 Po končení aplikácie 5 Fu, sestra prepláchne i. v. kanylu fyziologickým roztokom prípadne ju odstráni. 
 

P9 Po podaní  5 Fu, sestra poučí pacienta o nutnosti hlásiť sestre akékoľvek príznaky a pocity  súvisiace so 
zmenou zdravotného stavu a poučí ho aj o potrebe zvýšeného príjmu tekutín. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient má základné informácie o možných nežiaducich, vedľajších účinkoch 5 Fu. 
 

V2 5 Fu je správne nariedená podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12  Riedenie  cytostatík 

V3 U pacienta je počas podávania 5 Fu  a po jeho podaní monitorovaný fyzický a psychický stav. 

V4 V ošetrovateľskej dokumentácii je vedený záznam o podaní a priebehu podania 5 Fu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Intravenózne podanie 5-Fluorouracilu 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Posúdila sestra celkový stav pacienta? Otázka pre sestru 

1b 0b 

P2 

Vysvetlila sestra pacientovi vedľajšie, nežiaduce 

účinky 5 Fu? Otázka pre pacienta 1b 0b 

P3 

Nariedila sestra 5 Fu správne? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 

Dodržala sestra správny postup pri zavedení i. v. 

kanyly? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P5 
Monitorovala sestra vitálne funkcie a možné 

alergické reakcie pacienta počas podávania 5 Fu? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

P6 
Ovláda sestra postup pri extravazácii 5 Fu? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P7 

Vedie sestra záznam v ošetrovateľskej 

dokumentácii o podaní 5 Fu a priebeh jeho 

podania? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 
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P8 
Ovláda sestra ukončenie podania 5 Fu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P9 

Poučila sestra pacienta po podaní 5 Fu o nutnosti 

hlásiť sestre akékoľvek príznaky a pocity súvisiace 

so zmenou zdravotného stavu ako aj o potrebe 

zvýšeného príjmu tekutín? 

Otázka pre pacienta 

 
1b 0b 

 
 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient základné informácie o možných 

nežiaducich, vedľajších účinkoch 5 Fu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

V2 
Bolo pacientovi správne podaná 5 Fu? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

V3 

Má pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového zdravotného stavu aj po podaní 5 Fu? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

V4 

Má pacient vedený záznam v ošetrovateľskej 

dokumentácii o podaní 5 Fu a priebehu jeho 

podania? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 14 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 aplikovať ordinované cytostatikum, 

 dodržať správny postup pri podávaní 5 – Fluorouracilu  
(5 Fu) kontinuálne 24 hodín  

 denne infúznym dávkovačom. 
 

Skupina starostlivosti: 
 

pacienti s indikáciou aplikácie chemoterapie 5 – Fluorouracilu  
(5 Fu) 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : lieky ordinované lekárom,  
cytostatiká, 
infúzne roztoky,  
2 ks infúzne súpravy,  
4 ks ihly,  
2 ks tŕne,  
4 ks striekačky,  
osobné ochranné pomôcky: 
špeciálne gumené rukavice, plášte alebo kombinézy, masky, návleky na topánky 
alebo galoše, ochranné okuliare, prikrývka vlasov,  
1 ks i.v. kanyla,  
2 ks spojovacia hadička,  
2 ks antibakteriálny filter,  
leukoplast,  
Curapor i. v.,  
pevné obaly, 
vrecia na cytostatický obsah 
infúzny dávkovač (lineárny dávkovač alebo volumetrická pumpa   

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009, Protokol o podaní i. v. chemoterapie, Protokol o extravazácii 
cytostatík, Evidencia aplikácie cytostatík, Evidencia kontaminácie zdravotníckych 
pracovníkov cytotoxickými látkami 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra posúdi celkový stav pacienta , vitálne funkcie, stupeň vedomia, psychický stav. 

P2 Sestra vysvetlí pacientovi nežiaduce, vedľajšie účinky 5 Fu a poučí ho o potrebe hlásiť sestre príznaky 

a pocity súvisiace so zmenou zdravotného stavu. 

P3 Sestra vysvetlí pacientovi ako dlho potečie infúzia, zvyčajne 5 dní a, že napojí infúzny dávkovač (lineárny 

dávkovač alebo volumetrickú pumpu na 24 hodín.  

P4 Sestra informuje pacienta, že s lineárnym dávkovačom bude mobilný, pretože je malý a povesí sa na 

krk. V prípade volumetrickej pumpy, bude jeho pohyb niekoľko dní obmedzený, ale nie nemožný.  

P5 Sestra nariedi 5 Fu podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12 Riedenie cytostatík. 

P6 Sestra zavedie i. v. kanylu. 

P7 Sestra podá ordinovanú antiemetickú prípravu a napojí infúzny dávkovač (lineárny dávkovač alebo 

volumetrickú pumpu  na 24 hodín. 

P8 Sestra sleduje vitálne funkcie podľa ordinácie lekára a alergické reakcie pacienta. 

P9 Sestra každý deň sleduje funkčnosť i. v. kanyly o okolie zavedenia i. v . kanyly. V prípade nefunkčnosti i. 

v. kanyly alebo lokálnych zmien v mieste zavedenia i. v. kanyly, zavedie novú i. v. kanylu. 

P10 Sestra sleduje aj možnú extravazáciu. Pri paravenóznom podaní, ihneď zastaví podávanie infúzie, no 
ponechá i. v. kanylu v mieste jej zavedenia. 5 ml injekčnou striekačkou čo  najpomalšie aspiruje 
a postihnutú končatinu zdvihne a zafixuje. Informuje ošetrujúceho lekára alebo ÚPS lekára a zaháji 
podanie špecifickej látky podľa ordinácie ošetrujúceho lekára alebo ÚPS lekára. Odstráni i. v. kanylu so 
súhlasom ošetrujúceho lekára alebo lekára ÚPS a novú   i. v.  kanylu zavedie na iné vhodné miesto. 
Sestra vyplní Protokol o extravazácii. 
 

P11 Sestra po 24 hodinách znova nariedi 5 Fu a napojí infúzny dávkovač na 24 hodín  a zaznačí do 

zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie čas prepojenia a priebeh podávania 5 Fu. Podá ordinované 

antiemetikum v určených časových intervaloch podľa ordinácie lekára. Sestra sleduje nežiaduce, 

vedľajšie účinky pri podávaní 5Fu, psychický stav pacienta a všetky nepriaznivé reakcie hlási 

ošetrujúcemu lekárovi. 

P12 Sestra sleduje nežiaduce, vedľajšie účinky pri podávaní 5Fu, psychický stav pacienta  a všetky 
nepriaznivé reakcie hlási ošetrujúcemu lekárovi. 
 

P13 Sestra vedie záznam o kontinuálnom  podávaní 5 Fu v ošetrovateľskej dokumentácii. 

P14 Sestra monitoruje celkový psychický a fyzický stav pacienta a podáva ordinované antiemetiká 

v určených časových intervaloch.  
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P15 Sestra odstráni zavedenú i. v. kanylu, kvôli možnému riziku vzniku infekcie, a v prípade  potreby zavedie 

novú i. v. kanylu. 

P16 Sestra poučí pacienta o nutnosti hlásiť sestre akékoľvek príznaky a pocity súvisiace so zmenou 

zdravotného stavu a poučí ho aj o potrebe zvýšeného príjmu tekutín. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient má základné informácie o možných nežiaducich, vedľajších účinkoch 5 Fu. 

V2 Pacientovi bolo správne aplikované kontinuálne 5 Fu  cez infúzny dávkovač. 

V3 Je zabezpečené sledovanie celkového zdravotného stavu. 

V4 V ošetrovateľskej dokumentácii je vedený záznam o podaní a priebehu podania 5 Fu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Intravenózne podanie 5 – 

Fluorouracilu kontinuálne 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Posúdila sestra celkový stav pacienta? Otázka pre sestru 

1b 0b 

P2 
Vysvetlila sestra pacientovi vedľajšie, nežiaduce 

účinky 5 Fu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P3 

Vysvetlila sestra pacientovi ako dlho potečie 

infúzia? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P4 

Informovala sestra pacienta o možnosti pohybu 

s infúznym dávkovačom? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P5 
Nariedila sestra 5 Fu správne? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P6 
Dodržala sestra správny postup pri zavedení i. v. 

kanyly? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P7 

Podala sestra ordinovanú antiemetickú prípravu 

pred podaním 5 Fu? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 
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P
R

O
C

ES
 

P8 
Monitorovala sestra vitálne funkcie a možné 

alergické reakcie pacienta počas podávania 5 Fu? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P9 
Monitorovala sestra denne funkčnosť i. v. kanyly 

a lokálne zmeny v mieste jej zavedenia? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P10 
Ovláda sestra postup pri extravazácii 5 Fu? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P11 
Aplikovala sestra po 24 hodinách znova Fu do 

infúzneho dávkovača? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P12 

Monitorovala sestra nežiaduce, vedľajšie účinky 5 

Fu u pacienta a jeho  psychický stav počas 

aplikácie 5 Fu? 

 

Kontrola 

dokumentácie 

1b 0b 

P13 

Monitorovala sestra psychický a fyzický stav 

pacienta po podaní 5 Fu? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P14 

Poučila sestra pacienta o nutnosti hlásiť sestre 

akékoľvek príznaky a pocity súvisiace so zmenou 

zdravotného stavu ako aj o potrebe zvýšeného 

príjmu tekutín? 

Otázka pre pacienta 

 
1b 0b 

 
 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient základné informácie o možných 

nežiaducich, vedľajších účinkoch 5 Fu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

V2 
Bolo pacientovi správne podané kontinuálne 5 Fu 

cez infúzny dávkovač? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

V3 
Má pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového zdravotného zdravotného stavu? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

V4 

Má sestra vedený záznam v ošetrovateľskej 

dokumentácii o podaní 5 Fu a priebehu jeho 

podania? 

Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 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:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Aplikovať ordinované cytostatikum 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti s indikáciou aplikácie chemoterapie typu Cisplatina 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : lieky ordinované lekárom,  
cytostatiká, 
infúzne roztoky,  
2 ks infúzne súpravy,  
4 ks ihly,  
2 ks tŕne,  
4 ks striekačky,  
osobné ochranné pomôcky: 
špeciálne gumené rukavice, plášte alebo kombinézy, masky, návleky na topánky 
alebo galoše, ochranné okuliare, prikrývka vlasov,  
1 ks i.v. kanyla,  
2 ks spojovacia hadička,  
2 ks antibakteriálny filter,  
leukoplast,  
Curapor i. v.,  
pevné obaly, 
vrecia na cytostatický obsah 
 

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009, Protokol o podaní i. v. chemoterapie, Protokol o extravazácii 
cytostatík, Evidencia aplikácie cytostatík, Evidencia kontaminácie zdravotníckych 
pracovníkov cytotoxickými látkami 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra posúdi celkový stav pacienta , vitálne funkcie, stupeň vedomia, psychický stav. 
 

P2 Sestra vysvetlí pacientovi nežiaduce, vedľajšie účinky Cisplatiny a poučí ho o potrebe hlásiť sestre 
príznaky a pocity súvisiace so zmenou zdravotného stavu. 
 

P3 Sestra nariedi Cisplatinu podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12   Riedenie    cytostatík. 
Infúzne roztoky s nariedenou Cisplatinou obalí do tmavej fólie ako ochranu pred svetlom. 

P4 Sestra zavedie i. v. kanylu podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/03  Zavedenie periférnej 
intravenóznej kanyly. 
 

P5 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania Cisplatiny, monitoruje okolie miesta aplikácie, 
subjektívne pocity pacienta, vitálne funkcie podľa ordinácie lekára a alergické reakcie pacienta. 
 

P6 Sestra sleduje aj možnú extravazáciu. Pri paravenóznom podaní, ihneď zastaví podávanie infúzie, no 
ponechá i. v. kanylu v mieste jej zavedenia. 5 ml injekčnou striekačkou čo najpomalšie aspiruje 
a postihnutú končatinu zdvihne a zafixuje. Informuje ošetrujúceho lekára alebo ÚPS lekára a zaháji 
podanie liečby podľa ordinácie ošetrujúceho  lekára alebo ÚPS lekára. Odstráni i. v. kanylu so súhlasom 
ošetrujúceho lekára alebo lekára ÚPS a novú   i. v.  kanylu zavedie na iné vhodné miesto. Sestra vyplní 
Protokol  o extravazácii. 

P7 Sestra vedie záznam o podaní Cispaltiny a priebeh podania v ošetrovateľskej dokumentácii. 
 

P8 Po končení aplikácie Cisplatiny, sestra prepláchne i. v. kanylu fyziologickým roztokom prípadne ju 
odstráni. 
 

P9 Po podaní Cisplatiny, sestra poučí pacienta o nutnosti hlásiť sestre akékoľvek príznaky a pocity súvisiace 
so zmenou zdravotného stavu a poučí ho aj o potrebe zvýšeného príjmu  tekutín. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient má základné informácie o možných nežiaducich, vedľajších účinkoch Cisplatiny. 
 

V2 Cisplatina je správne nariedená podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12   Riedenie  
cytostatík. 
 

V3 U pacienta je počas podávania Cisplatiny  a po jej podaní monitorovaný fyzický  a psychický stav. 
 

V4 V ošetrovateľskej dokumentácii je vedený záznam o podaní a priebehu podania  Cisplatiny 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Intravenózne podanie Cisplatiny 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Posúdila sestra celkový stav pacienta? Otázka pre sestru 

1b 0b 

P2 

Vysvetlila sestra pacientovi vedľajšie, nežiaduce 

účinky Cisplatiny? 
Otázka pre pacienta 

1b 0b 

P3 

Nariedila sestra Cisplatinu správne? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 

Dodržala sestra správny postup pri zavedení i. v. 

kanyly? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P5 

Monitorovala sestra vitálne funkcie a možné 

alergické reakcie pacienta počas podávania 

Cisplatiny? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P6 
Ovláda sestra postup pri extravazácii Cisplatiny? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

P7 

Vedie sestra záznam v ošetrovateľskej 

dokumentácii o podaní Cispaltiny a priebehu jej 

podania? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 
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P8 
Ovláda sestra ukončenie podania Cisplatiny? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P9 

Poučila sestra pacienta po podaní Cisplatiny 

o nutnosti hlásiť sestre akékoľvek príznaky 

a pocity súvisiace so zmenou zdravotného stavu 

ako aj o potrebe zvýšeného príjmu tekutín? 

Otázka pre pacienta 

 
1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient základné informácie o možných 

nežiaducich, vedľajších účinkoch Cispaltiny? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

V2 
Bola pacientovi správne podaná Cisplatina? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

V3 

Má pacient zabezpečené monitorovanie 

celkového zdravotného stavu aj po podaní 

Cisplatiny? 

Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V4 

Má pacient vedený záznam v ošetrovateľskej 

dokumentácii 

o podaní Cisplatiny a priebehu jej podania? 

Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

V5 
Má pacient zabezpečenú kontrolu zdravotného 

stavu po aplikácii lieku? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 15 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Lokálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Poučiť pacienta a zabezpečiť správnu prípravu pacienta, aplikovaných 
cytostatík 
Minimalizovať výskyt nežiaducich účinkov 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení chemoterapiou typu Cisplatina 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra/ sestra so špecializáciou z ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii v 
spolupráci s lekárom. 
 

Š2 Prostredie: Fyzické prostredie aplikácie cytostatík- pre ambulantných pacientov- infúzna izba 
zdravotníckeho zariadenia. 
  

Š3 Pomôcky : Lekárom ordinované lieky, 
infúzne roztoky,  
2 ks ihla jednorazová ružová,  
2 ks ihla jednorazová čierna,  
1 ks jednorazová striekačka 20 ml,  
2 ks jednorazová striekačka 5 ml,  
1 ks Vasocan - periférna kanyla žltá  
1 ks uzáver na kanylu,  
1 ks infúzna súprava,  
1 ks spojovacia hadička,  
3 ks tampóny,  
dezinfekčný roztok,  
Esmarchovo ovinadlo,  
leukoplast,  
1 ks krycia náplasť Betaderm,  
ochranný odev- plášť, maska, rukavice, čiapka, okuliare. 
 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia, cytostatický záznam. 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra poučí pacienta o nutnosti zavodnenia večer pred podaním Cisplatiny s cieľom eliminovať 
nefrotoxicitu- vypiť minimálne 2l tekutín 
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P2 Sestra opakovane skontroluje ordináciu lekára: 
a) vybavenie chorobopisu 
b) zápis do denného záznamu pacienta 
c) zápis do formulára podanej chemoterapie (cytostatického záznamu) 

P3 Sestra nariedi lieky presne podľa ordinácie lekára do infúznych roztokov, ktoré musia byť označené 
menom pacienta, názvom a dávkou nariedeného lieku. Infúzne roztoky s nariedenou  Cisplatinou 
obalí do tmavej fólie a chráni pred svetlom. 
 

P4 Sestra pripraví na podnos nariedené lieky podľa ordinácie lekára a podľa poradia: 
     Apaurin 1 amp. j.m. 
     F roztok 100 ml + antiemetikum 
     5% Glukóza 500 ml 
     Ringer 500 ml + Cisplatina              spolu celková 
     Ringer 500 ml + Cisplatina              dávka Cisplatiny 
     5% Glukóza 500 ml 
     10% Manitol 250ml 
 
Cisplatina sa riedi rovnomerne do dvoch 500ml roztokov Ringeru ( pri dávke vyššej ako 150 mg sa 
riedi do troch roztokov Ringeru) 

P5 Sestra pripraví všetky pomôcky na aplikáciu cytostatík. 
 

P6 Sestra si zvolí vhodné miesto na zavedenie kanyly. Kanylu zavedie za dodržania aseptických 
podmienok,  prifixuje kanylu a overí si jej funkčnosť prepláchnutím fyziologickým roztokom ešte pred 
začatím aplikácie cytostatík. 
 

P7 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania Cisplatiny, monitoruje okolie miesta aplikácie, 
subjektívne pocity pacienta. Pacient má k dispozícií signalizačné zariadenie. 
 

P8 V prípade paravazálneho podania sestra ihneď zastaví prívod cytostatika, odsaje z podkožia čo 
najväčšie množstvo cytostatika, informuje lekára, podáva ordinované lieky a urobí záznam do 
ošetrovateľskej dokumentácie. Pacientovi zavedie kanylu na iné vhodné miesto. 
 

P9 Sestra sleduje pacienta pravidelne. Ak pacient privolá sestru signalizačným zariadením, reaguje 
okamžite. 
 

P10 Počas aplikácie Cisplatiny sestra monitoruje diurézu a vedie záznam v ošetrovateľskej dokumentácii. 
 

P11 Po ukončení aplikácie Cisplatiny sestra podá roztok 5% Glukózy 500ml a 10% Manitol 250ml, a 
odstráni periférnu kanylu. 
 

P12 Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok predpísaným spôsobom. 
 

P13 Sestra vedie o priebehu podania Cisplatiny záznam v ošetrovateľskej dokumentácii. 
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je poučený o dostatočnom príjme tekutín. 
 

V2 Pacientovi je podané cytostatikum za aseptických podmienok a predpísaným spôsobom. 
 

V3 Pacient pozná nežiaduce prejavy Cisplatiny a prejavy zápalu v mieste zavedenia kanyly. 
 

V4 
 

Pacient je monitorovaný počas celej aplikácie cytostatík ( psychický stav, nauzea, vracanie, diuréza ). 
 

V5 V ošetrovateľskej dokumentácií je vedený presný záznam o aplikácií Cisplatiny a s tým súvisiace všetky 
údaje. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Podanie cyklu sólo Cisplatina – dlhý 
režim 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Poučila sestra pacienta o dostatočnom príjme 
tekutín? 
 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P2 
Skontrolovala sestra pred aplikáciou Cisplatiny 
ordináciu lekára? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P3 
Má sestra nariadené a správne označené infúzne 
roztoky? 

1b 0b 

P4 
Má sestra na podnose správne pripravené lieky 
podľa ordinácie lekára? 

1b 0b 

P5 
Má sestra k dispozícií všetky potrebné pomôcky 
na zavedenie i.v. kanyly? 

1b 0b 

P6 
Zaviedla sestra periférnu kanylu za dodržania 
zásad asepsy a overila si funkčnosť kanyly? 

1b 0b 

P7 
Pozoruje sestra pacienta počas aplikácie 
Cisplatiny a monitoruje jeho subjektívne pocity, 
hodnotí sestra celkový stav pacienta objektívne? 

1b 0b 

P8 
Ovláda sestra postup pri paravazálnom podaní 
cytostatík- Cisplatiny? 

Otázka pre sestru 1b 0b 
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P9 
Reaguje sestra okamžite na signalizačné 
zariadenie u pacienta s aplikáciou Cisplatiny? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P10 
Monitoruje sestra diurézu a vedie o tom písomný 
záznam? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P11 Ovláda sestra ukončenie podania Cisplatiny? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P12 
Zabezpečila sestra dokumentáciu pomôcok 
predpísaným spôsobom? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

 P13 
Vedie sestra presný záznam v ošetrovateľskej 
dokumentácii? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient dostatok informácii o potrebe 
zavodňovania pred aplikáciou Cisplatiny? 
 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2 

Aplikovala sestra pacientovi Cisplatinu za 
aseptických podmienok a predpísaným 
spôsobom? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

 
1b 

 

 
0b 

 

V3 

Pozná pacient nežiaduce prejavy aplikácie 
Cisplatiny a prejavy zápalu v mieste zavedenia 
kanyly? 
 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 16 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Lokálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Poučiť pacienta a zabezpečiť správnu prípravu pacienta, aplikovaných 
cytostatík 
Minimalizovať výskyt nežiaducich účinkov 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení chemoterapiou typu Cisplatina 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra/sestra so špecializáciou z ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii v 
spolupráci s lekárom. 
 

Š2 Prostredie: Fyzické prostredie aplikácie cytostatík-pre ambulantných pacientov - infúzna izba 
zdravotníckeho zariadenia ,ambulancia. 
 

Š3 Pomôcky : Lekárom ordinované lieky, 
infúzne roztoky,  
2 ks ihla jednorazová ružová,  
2 ks ihla jednorazová čierna,  
1 ks jednorazová striekačka 20 ml,  
2 ks jednorazová striekačka 5 ml,  
1 ks Vasocan - periférna kanyla žltá  
1 ks uzáver na kanylu,  
1 ks infúzna súprava,  
1 ks spojovacia hadička,  
3 ks tampóny,  
dezinfekčný roztok,  
Esmarchovo ovinadlo,  
leukoplast,  
1 ks krycia náplasť Betaderm,  
ochranný odev- plášť, maska, rukavice, čiapka, okuliare. 
 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia, cytostatický záznam. 
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KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra poučí pacienta o nutnosti zavodnenia večer pred podaním Cisplatiny s cieľom eliminovať 
nefrotoxicitu – vypiť minimálne 2l tekutín. 
 

P2 Sestra opakovane skontroluje ordináciu lekára: 
a) vybavenie chorobopisu 
b) zápis do denného záznamu pacienta 
c) zápis do formulára podanej chemoterapie ( cytostatického záznamu ) 
 

P3 Sestra nariedi lieky presne podľa ordinácie lekára do infúznych roztokov, ktoré musia byť označené 
menom pacienta, názvom a dávkou nariedeného lieku.   
Infúzne roztoky s nariedenou Cisplatinou obalí do tmavej fólie a chráni pred svetlom. 
 

P4 Sestra pripraví na podnos nariedené lieky podľa ordinácie lekára a podľa poradia : 
Apaurin 1 amp. j.m. 
F 1/1 roztok 100 ml + antiemetikum 
5% Glukóza 500 ml 
Ringer 500 ml + Cisplatina 
10% Manitol 250 ml 
F 1/1 500 ml + 40 mg Furosemid 
 

P5 Sestra pripraví všetky pomôcky na aplikáciu cytostatík. 
 

P6 Sestra si zvolí vhodné miesto na zavedenie kanyly. Kanylu zavedie za dodržania aseptických podmienok, 
prifixuje kanylu a overí si jej funkčnosť prepláchnutím fyziologickým roztokom ešte pred začatím 
aplikácie cytostatík. 
 

P7 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania Cisplatiny, monitoruje okolie miesta aplikácie, 
subjektívne pocity pacienta.  
Pacient má k dispozícií  signalizačné zariadenie. 
 

P8 V prípade paravazálneho podania sestra ihneď zastaví prívod cytostatika, odsaje z podkožia čo najväčšie 
množstvo cytostatika, informuje lekára, podáva ordinované lieky a urobí záznam do ošetrovateľskej 
dokumentácie.  
Pacientovi zavedie kanylu na iné vhodné miesto. 
 

P9 Sestra sleduje pacienta pravidelne. Ak pacient privolá sestru signalizačným zariadením, reaguje 
okamžite. 
 

P10 Počas aplikácie Cisplatiny sestra monitoruje diurézu a vedie záznam v ošetrovateľskej dokumentácií. 
 

P11 Po ukončení aplikácie Cisplatiny sestra prepláchne periférnu kanylu fyziologickým roztokom, prípadne 
ju odstráni. 

P12 Sestra zabezpečí dokumentáciu pomôcok predpísaným spôsobom. 
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P13 Sestra vedie o priebehu podania Cisplatiny záznam v ošetrovateľskej dokumentácií. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je poučený o dostatočnom príjme tekutín. 
 

V2 Pacientovi je podané cytostatikum za aseptických podmienok a predpísaným spôsobom. 
 

V3 Pacient pozná nežiaduce prejavy aplikácie Cisplatiny a prejavy zápalu v mieste zavedenia kanyly. 
 

V4 Pacient je monitorovaný počas celej aplikácie cytostatík ( psychický stav, nauzea, vracanie, diuréza ). 
 

V5 V ošetrovateľskej dokumentácií je vedený presný záznam o aplikácií Cysplatiny a s tým súvisiace všetky 
údaje. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Podanie cyklu sólo Cisplatina – krátky 
režim 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Poučila sestra pacienta o dostatočnom príjme 
tekutín? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P2 
Skontrolovala sestra pred aplikáciou Cisplatiny 
ordináciu lekára? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P3   
Má sestra nariadené a správne označené infúzne 
roztoky? 

1b 0b 

P4 
Má sestra na podnose správne pripravené lieky 
podľa ordinácie lekára? 

1b 0b 

P5 
Má sestra k dispozícií všetky potrebné pomôcky 
na zavedenie i.v. kanyly? 

1b 0b 

P6   
Zaviedla sestra periférnu kanylu za dodržania 
zásad asepsy a overila si funkčnosť kanyly? 

1b 0b 

P7 

Pozoruje sestra pacienta počas aplikácie 
Cisplatiny a monitoruje jeho subjektívne pocity, 
hodnotí sestra celkový stav pacienta objektívne? 
 

1b 0b 

P8 
Ovláda sestra postup pri paravazálnom podaní 
cytostatík- Cisplatiny? 

Otázka pre sestru 1b 0b 
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P9   
Reaguje sestra okamžite na signalizačné 
zariadenie u pacienta s aplikáciou Cisplatiny? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P10 
Monitoruje sestra diurézu a vedie o tom písomný 
záznam? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P11 Ovláda sestra ukončenie podania Cisplatiny? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P12   
Zabezpečila sestra dokumentáciu pomôcok 
predpísaným spôsobom? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P13    
Vedie sestra presný záznam v ošetrovateľskej 
dokumentácii? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Má pacient dostatok informácii o potrebe 
zavodňovania pred aplikáciou Cisplatiny? 
 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2 

Aplikovala sestra pacientovi Cisplatinu za 
aseptických podmienok a predpísaným 
spôsobom? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

V3 

Pozná pacient nežiaduce prejavy aplikácie 
Cisplatiny a prejavy zápalu v mieste zavedenia 
kanyly? 
 

Otázka pre pacienta 1b 0b 

V4 
Je u pacienta zabezpečené monitorovanie 
celkového stavu diurézy? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

V5   
Má sestra vedený presný záznam v 
ošetrovateľskej dokumentácii a vo formulári 
podanej chemoterapie? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  
 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 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:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Lokálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Aplikovať ordinované cytostatikum 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení parenterálnymi cytostatikami z radu Taxánov 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom. 
 

Š2 Prostredie: Onkologické oddelenie, Centrum klinickej onkológie, miestnosť  na riedenie 
cytostatík vybavená laminárnym boxom. 
 

Š3 Pomôcky : Lieky ordinované lekárom, 
cytostatiká,  
infúzne roztoky,  
špeciálna infúzna súprava na podanie Paclitaxelu,,  
2 ks ihla jednorazová ružová,  
2 ks ihla jednorazová čierna,  
1 ks jednorazová striekačka 20 ml,  
2 ks jednorazová striekačka 5 ml,  
1 ks Vasocan - periférna kanyla žltá  
1 ks uzáver na kanylu,  
1 ks infúzna súprava,  
1 ks spojovacia hadička,  
3 ks tampóny,  
1 ks tŕň,  
buničitá vata,  
1 ks antibakteriálny filter,  
leukoplast,  
Curapor i. v.,  
dezinfekčný roztok,  
emitná miska, osobné  
ochranné pomôcky: špeciálne gumené rukavice,  
plášte alebo kombinézy,  
ochranné rúško na tvár,  
návleky na topánky alebo galoše,  
ochranné okuliare,  
prikrývka vlasov,  
vrecia a pevné obaly na cytostatický odpad,   
tmavé vrecká na krytie cytostatík. 
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Š4 Dokumentácia : Odborné usmernenie MZ SR č. 07594/2009 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009, Evidencia aplikácie cytostatík 
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia P/K. 
 

  
 
KRITÉRIÁ PROCESU 

 

   

P1 Sestra riedi Paclitaxel v osobných ochranných pomôckach a v miestnosť  na riedenie cytostatík 
vybavenej laminárnym boxom. 
 

P2 Sestra si podľa chorobopisu, karty  pacienta s rozpisom cytostatík pripraví Paclitaxel a správny infúzny 
roztok na riedenie. 
 

P3 Sestra infúzny  roztok označí menom pacienta, názvom a množstvom Paclitaxelu, ktoré bude obsahovať. 
 

P4 Sestra vydezinfikuje uzáver ampuly Paclitaxelu a napichne dva ihly alebo tŕň. Striekačkou natiahne 
správne množstvo Paclitaxelu. 
 

P5 Uzáver infúzneho roztoku vydezinfikuje a napichne  ihlu alebo tŕň a  opatrne vstrekne správne množstvo 
Paclitaxelu do označeného infúzneho roztoku,  ktorý potom kryje tmavým vreckom. 
 

P6 Po vstreknutí cytostatika do roztoku vytiahne ihlu alebo tŕň a napichne infúznu súpravu. Použité 
pomôcky ukladá do pevného obalu na odpad a ten sa ukladá do čiernych vriec. 
 

P7 Sestra zapíše do zošita na evidenciu riedenia cytostatík dátum, meno pacienta, názov a množstvo 
cytostatika v príslušnom infúznom roztoku. 
 

P8 Sestra zavedie pacientovi i. v. kanylu podľa ošetrovateľského štandardu  Zavedenie periférnej 
intravenóznej kanyly. 
 

P9 Sestra poučí pacienta o potrebe hlásiť sestre všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou zdravotného 
stavu počas podávania Paclitaxelu. 
 

P10 Sestra podá pacientovi lekárom ordinované intravenózne lieky a nariedený Paclitaxel. 
 

P11 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania Paclitaxelu, monitoruje okolie miesta zavedenia  
intravenóznej kanyly, možnú extravazáciu, subjektívne pocity pacienta, vitálne funkcie podľa ordinácie 
lekára a alergické reakcie pacienta. 
 

P12 Pri paravenóznom podaní Paclitaxelu ihneď zastaví podávanie infúzie, no ponechá i. v. kanylu v mieste 
jej zavedenia . Postupuje podľa ordinácie lekára pri paravenóznom podaní. 
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P13 Po ukončení aplikácie Paclitaxelu sestra prepláchne i. v. kanylu fyziologickým roztokom prípadne ju 
odstráni no až po jej prepláchnutí. 
 

P14 Sestra vedie záznam o podaní Paclitaxelu a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacienta je informovaný o potrebe hlásiť sestre všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou 
zdravotného stavu počas podávania Paclitaxelu. 
 

V2 Paclitaxel je podaný podľa ordinácie lekára. 
 

V3 U pacienta je počas podávania Paclitaxelu monitorovaný fyzický a psychický stav. 
 

V4 V zdravotnej dokumentácii je vedený  záznam o podaní a priebeh podania Paclitaxelu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Podanie Paclitaxelu (Taxol) 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Riedila sestra Paclitaxel v osobných ochranných 
pomôckach? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P2 
Riedila sestra Paclitaxel  v miestnosti  na riedenie 
cytostatík vybavenej laminárnym boxom? 
 

 
Kontrola prostredia 

 
  
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P3 
Označila sestra infúzny roztok s Paclitaxelom 
správne? 

1b 0b 

P4-6 
Postupovala sestra pri príprave Paclitaxelu podľa 
kroku 4 -6? 

3b 0b 

P7 
Urobila sestra správny záznam do zošita Evidencia 
cytostatík? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P8 Zaviedla sestra pacientovi intravenóznu kanylu? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P9 

Poučila sestra pacienta o potrebe hlásiť sestre 
všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou 
zdravotného stavu počas podávania Paclitaxelu? 
 

Otázka pre P/K 1b 0b 

P10 
Podala sestra  pacientovi lekárom ordinované 
intravenózne lieky a nariedený Paclitaxel? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P11 

Kontrolovala sestra 
– priebeh podávania Paclitaxelu, 
– okolie miesta zavedenia  intravenóznej 
kanyly 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 
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– možnú extravazáciu, 
– subjektívne pocity pacienta, 
– vitálne funkcie podľa ordinácie lekára 
– alergické reakcie pacienta. 
 

P12 
Postupovala sestra  podľa ordinácie lekára pri 
paravenóznom podaní Paclitaxelu? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P13 
Po končení aplikácie Paclitaxelu prepláchla sestra 
i. v. kanylu fyziologickým roztokom prípadne ju 
odstránila  až po jej prepláchnutí? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P14 
Urobila sestra záznam o podaní Paclitaxelu 
a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Bol pacient informovaný o potrebe hlásiť sestre 
všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou 
zdravotného stavu počas podávania Paclitaxelu? 
 

Otázka pre P/K 1b 0b 

V2 
Bol Paclitaxel  podaný podľa ordinácie lekára? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

V3 
Bol u pacienta  počas podávania Paclitaxelu 
monitorovaný fyzický a psychický stav? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V4 
Je v zdravotnej dokumentácii  vedený  záznam o 
podaní a priebeh podania Paclitaxelu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 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:  

 

 



 

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

o š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Podanie Docetaxelu 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/ONK/11 Strana 1 z 3 

 

 
UPOZORNENIE: 

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

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

 

Charakteristika štandardu: 
 

Lokálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Aplikovať ordinované cytostatikum 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti liečení parenterálnymi cytostatikami z radu Taxánov 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom . 
 

Š2 Prostredie: Onkologické oddelenie, Centrum klinickej onkológie, miestnosť  na riedenie 
cytostatík vybavená laminárnym boxom. 
 

Š3 Pomôcky : Lieky ordinované lekárom,  
cytostatiká,  
infúzne roztoky,   
infúzna súprava na podanie Paclitaxelu,, 
2 ks ihla jednorazová ružová,  
2 ks ihla jednorazová čierna,  
1 ks jednorazová striekačka 20 ml,  
2 ks jednorazová striekačka 5 ml,  
1 ks Vasocan - periférna kanyla žltá  
1 ks uzáver na kanylu,  
1 ks infúzna súprava,  
1 ks spojovacia hadička,  
3 ks tampóny,  
1 ks tŕň,  
buničitá vata,  
1 ks antibakteriálny filter,  
leukoplast,  
Curapor i. v.,  
dezinfekčný roztok,  
emitná miska,  
osobné ochranné pomôcky: 1 pár špeciálne gumené rukavice,  
1 ks plášte alebo kombinézy,  
1 ks ochranné rúško na tvár,  
1 ks návleky na topánky alebo galoše,  
1 ks ochranné okuliare,  
1 ks prikrývka vlasov,  
1 ks vrecia a pevné obaly na cytostatický odpad,  
1 ks na každý infúzny roztok - tmavé vrecká na krytie cytostatík. 
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Š4 Dokumentácia : Odborné usmernenie MZ SR č. 07594/2009 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o ve-
dení zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009, Evidencia aplikácie cytostatík, 
Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia. 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra riedi Docetaxel v osobných ochranných pomôckach a v miestnosť  na riedenie cytostatík 
vybavenej laminárnym boxom 
 

P2 Sestra si podľa chorobopisu, karty  pacienta s rozpisom cytostatík pripraví Docetaxel a správny infúzny 
roztok na riedenie. 
 

P3 Sestra infúzny  roztok označí menom pacienta, názvom a množstvom Docetaxel, ktoré bude obsahovať. 
 

P4 Sestra vydezinfikuje uzáver ampuly Docetaxeluu a napichne dva ihly alebo tŕň. Striekačkou natiahne 
správne množstvo Docetaxelu. 
 

P5 Uzáver infúzneho roztoku vydezinfikuje a napichne  ihlu alebo tŕň a  opatrne vstrekne správne množ-
stvo Docetaxelu do označeného infúzneho roztoku, ktorý potom kryje tmavým vreckom. 
 

P6 Po vstreknutí cytostatika do roztoku vytiahne ihlu alebo tŕň a napichne infúznu súpravu. Použité po-
môcky ukladá do pevného obalu na odpad a ten sa ukladá do čiernych vriec. 
 

P7 Sestra zapíše do zošita na evidenciu riedenia cytostatík dátum, meno pacienta, názov a množstvo 
cytostatika v príslušnom infúznom roztoku. 
 

P8 Sestra zavedie pacientovi i. v. kanylu podľa ošetrovateľského štandardu  Zavedenie periférnej intrave-
nóznej kanyly. 
 

P9 Sestra poučí pacienta o premedikácii ordinovanej lekárom pred podaním Docetaxelu. Spravidla ide 3 
dňovú  premedikáciu: deň pred podaním a 2 dni po podaní. 
 

P10 Sestra poučí pacienta o potrebe hlásiť sestre všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou zdravotného 
stavu počas podávania Docetaxel. 
 

P11 Sestra podá pacientovi lekárom ordinované intravenózne lieky a nariedený Docetaxel. 
 

P12 Sestra priebežne kontroluje priebeh podávania Paclitaxelu, monitoruje okolie miesta zavedenia  intra-
venóznej kanyly, možnú extravazáciu, subjektívne pocity pacienta, vitálne funkcie podľa ordinácie leká-
ra a alergické reakcie pacienta. 
 

P13 Pri paravenóznom podaní Docetaxelu ihneď zastaví podávanie infúzie, no ponechá i. v. kanylu v mieste 
jej zavedenia. Postupuje podľa ordinácie lekára pri paravenóznom podaní. 
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P14 Po ukončení aplikácie Docetaxelu sestra prepláchne i. v. kanylu fyziologickým roztokom prípadne ju 
odstráni no až po jej prepláchnutí. 
 

P15 Sestra vedie záznam o podaní Docetaxelu a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o potrebe hlásiť sestre všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou zdravotné-
ho stavu počas podávania Docetaxelu. 
 

V2 Docetaxel je podaný podľa ordinácie lekára. 
 

V3 U pacienta je počas podávania Docetaxelu monitorovaný fyzický a psychický stav. 
 

V4 V zdravotnej dokumentácii je vedený  záznam o podaní a priebeh podania Docetaxelu. 
 

 

 



 
 
 

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

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o  
š t a n d a r d u  

Revízia č.:  1 

Platné od: 01.11.2014 

A OSE SZ/ONK/11 Strana 1 z 2 

 

UPOZORNENIE: 

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

(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou 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 audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Podanie  Docetaxelu (Taxotere) 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Riedila sestra Docetaxel v osobných ochranných 
pomôckach? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P2 
Riedila sestra Docetaxel  v miestnosti  na riedenie 
cytostatík vybavenej laminárnym boxom? 

 
Kontrola prostredia 

 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

P3 
Označila sestra infúzny roztok s Docetaxelom 
správne? 

1b 0b 

P4-6 
Postupovala sestra pri príprave Docetaxelu podľa 
kritérií procesu P4- P6 

3b 0b 

P7 
Urobila sestra správny záznam do zošita Evidencia 
cytostatík? 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P8 Zaviedla sestra pacientovi intravenóznu kanylu? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

P9 
Poučila sestra pacienta o premedikácii 
ordinovanej lekárom pred podaním Docetaxelu? 
 

Otázka pre P/K 1b 0b 

P10 
Poučila sestra pacienta o potrebe hlásiť sestre 
všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou 
zdravotného stavu počas podávania Docetaxelu? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P11 
Podala sestra  pacientovi lekárom ordinované 
intravenózne lieky a nariedený Docetaxel ? 

Otázka pre P/K 1b 0b 
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P12 

Kontrolovala sestra 
– priebeh podávania Docetaxelu 
– okolie miesta zavedenia  intravenóznej 
kanyly 
– možnú extravazáciu 
– subjektívne pocity pacienta 
– vitálne funkcie podľa ordinácie lekára 
– alergické reakcie pacienta? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P13 
Postupovala sestra  podľa ordinácie lekára pri 
paravenóznom podaní Docetaxelu? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P14 

Po ukončení aplikácie Docetaxelu prepláchla 
sestra i. v. kanylu fyziologickým roztokom 
prípadne ju odstránila  až po jej prepláchnutí? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

 P15 
Urobila sestra záznam o podaní Docetaxelu 
a priebeh podania v dekurze, karte pacienta. 
 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Bol pacienta informovaný o potrebe hlásiť sestre 
všetky príznaky a pocity súvisiace so zmenou 
zdravotného stavu počas podávania Docetaxelu? 
 

Otázka pre P/K 1b 0b 

V2 
Bol Docetaxel  podaný podľa ordinácie lekára? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

V3 
Bol u pacienta  počas podávania Docetaxelu 
monitorovaný fyzický a psychický stav? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

V4 
Je v zdravotnej dokumentácii  vedený  záznam o 
podaní a priebeh podania Docetaxelu? 
 

Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  
 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 19 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej) 
 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

zabezpečiť správne riedenie cytostatík 

Skupina starostlivosti: 
 

pracovníci, ktorí spĺňajú požiadavky pre prácu s cytostatikami  

Dátum kontroly: (najmenej 4x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: sestra preškolená o pravidlách pre prácu s cytostatikami vedúcou sestrou 2  krát do 
roka 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : cytostatiká,  
infúzne roztoky,  
2 ks infúzne súpravy, 
4 ks striekačky,  
2 ks tŕne,  
4 ks ihly,  
8 ks tampóny,  
10 ks buničitá vata,  
dezinfekčné prostriedky,  
osobné ochranné pomôcky:  
špeciálne gumené rukavice, plášte alebo kombinézy, masky, návleky na topánky 
alebo galoše, ochranné okuliare, prikrývka vlasov,  
vrecia a pevné obaly na odpad 
 

Š4 Dokumentácia: Evidencia aplikácie cytostatík,  
Evidencia kontaminácie zdravotníckych pracovníkov cytotoxickými látkami, 
Evidencia výkonov upratovania a dezinfekcie 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra riedi cytostatická v ochrannom odeve a vo vyhradenom priestore pre riedenie – v miestnosti 
s laminárnym boxom (biohazardom). 
 

P2 Sestra si podľa chorobopisu pacienta s rozpisom cytostatík, pripraví cytostatiká, ktoré ide riediť 
a správny infúzny roztok na riedenie. 
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P3 Sestra označí roztok menom pacienta, názvom a množstvom cytostatika, ktoré bude obsahovať. Uzáver 
vydezinfikuje a napichne dva ihly alebo tŕň.  
 

P4 Sestra opakovane (3 krát) skontroluje, či cytostatikum, ktoré ide riediť, je správne a či množstvo 
zodpovedá ordinácii. 
 

P5 Sestra vydezinfikuje uzáver na ampule cytostatika a napichne dva ihly alebo tŕň.  
Striekačkou natiahne správne množstvo lieku, ak je liek v tekutom stave. Ak je liek v práškovej forme, 
striekačkou do ampuly opatrne vstrekne roztok predpísaný na riedenie a počká kým sa rozpustí.  
 

P6 Tekuté alebo rozriedené cytostatikum opatrne vstrekne do predpísaného a označeného  
      infúzneho roztoku.  
 

P7 Po vstreknutí cytostatika do roztoku vytiahne ihly alebo tŕň a napichne infúznu súpravu.  
Použité pomôcky ukladá do pevného obalu na odpad a ten sa ukladá do čiernych vriec. 
 

P8 Sestra zapíše do zošita na evidenciu riedenia cytostatík dátum, meno pacienta, názov a množstvo 
cytostatika v príslušnom infúznom roztoku.  
 

P9 Nariedené cytostatikum odnesie na oddelenie, kde sa aplikuje.  
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Cytostatiká sú riedené len vo vyhradenej miestnosti pre riedenie s laminárnym boxom (biohazard). 
 

V2 Pri riedení sú dodržané zásady OBP pri manipulácii s cytostatikami a cytostatickým odpadom podľa 
ošetrovateľského štandardu I/O – D1/09   Zásady OBP pri manipulácii s cytostatikami a likvidácia 
cytostatického odpadu. 
 

V3 Pri riedení cytostatík sú dodržané zásady riedenia cytostatík.  
 

V4 Záznam o riedení cytostatík je vedený správne.  
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Riedenie cytostatík 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1-2 

Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu 

výkonu? 

Je sestra preškolená 2 krát do roka? 

Spĺňa prostredie, kde sú riedené cytostatiká, 

stanovené požiadavky? 

Otázka pre sestru 

 

3b 0b 

Kontrola priestorov 

Š3 
Má setra k dispozícii predpísané pomôcky? Kontrola pomôcok 

1b 0b 

Š4 
Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Používa sestra počas riedenia cytostatík 

predpísané osobné ochranné pomôcky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P2 
Bol použitý správny roztok cytostatika? 

Otázka pre sestru 1b 0b 

P3 

Je roztok označený menom pacienta, názvom 

a množstvom lieku? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 

Urobila sestra kontrolu cytostatika 3 krát? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P5-7 
Bol dodržaný správny postup pri riedení 

cytostatika? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
3b 0b 

P8 
Je záznam o riedení cytostatika vedený správne? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 
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 P9 
Je nariedené cytostatikum odnesené na 

oddelenie? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

 
 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Je cytostatikum riedené vo vyhradenej, na to 

určenej miestnosti? 
Kontrola priestorov 

1b 0b 

V2 
Sú pri riedení dodržané zásady OBP pri 

manipulácii s cytostatikami? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

V3 
Boli dodržané zásady riedenia cytostatík? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

V4 
Súhlasí záznam s ordináciou? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 15 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

 bezpečná príprava cytostatík, 

 správna likvidácia cytostatického odpadu podľa smernice 
popisujúcej požiadavky na izolovanie, balenie, zber, prepravu, 
zaobchádzanie s cytotoxickým odpadom  v rámci zariadenia. 

 

Skupina starostlivosti: 
 

pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s cytostatikami pri ich riedení a pri 
likvidácii odpadu 
 

Dátum kontroly: (najmenej 4x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra, zdravotnícky asistent, sanitárky, pomocnice, oboznámené  s prevádzkovo – 
manipulačným poriadkom pre odpady 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : laminárny box (biohazard) s dvojprúdovým prúdením vzduchu,  
osobné ochranné pomôcky:  
3 páry špeciálne gumené rukavice,  
3 ks plášte alebo kombinézy,  
3 ks masky,  
3 ks návleky na topánky alebo galoše,  
3 ks ochranné okuliare,  
3 ks prikrývka vlasov,  
dezinfekčné prostriedky,  
vrecia a pevné obaly na odpad 
 

Š4 Dokumentácia : Evidencia aplikácie cytostatík,  
Evidencia kontaminácie zdravotníckych pracovníkov cytotoxickými látkami, 
Evidencia výkonov upratovania a dezinfekcie 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra, zdravotnícky asistent, sanitárky, pomocnice  sú oboznámené s prevádzkovo – 
manipulačným poriadkom pre odpady. 
 

P2 Každá manipulácia s cytostatikami, riedenie, likvidácia odpadu sa robí vo vyhradenej miestnosti pre 
riedenie s laminárnym boxom (biohazard). 
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P3 Sestra pri riedení cytostatík používa osobné ochranné pomôcky: špeciálne gumené rukavice, plášte 
alebo kombinézy, masky, návleky na topánky alebo galoše, ochranné okuliare, prikrývka vlasov.  
 

P4 Sestra dodržiava zásady riedenia cytostatík podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12   
Riedenie cytostatík. 
 

P5 Sestra  odpad z laminárneho boxu (biohazardu) triedi na nebezpečný cytostatický obsah (všetko, čo 
príde do styku s cytostatikom) a odpad komunálny (obalový materiál  liekoviek, ihiel, tŕňov, striekačiek, 
infúznych súprav). 
 

P6 Na triedenie odpadu sa používajú pevné obaly na cytostatický odpad a gumené vrecia  farebne 
rozlíšené. Cytostatický odpad – čierne vrece, komunálny odpad – modré vrece. 
 

P7 Po skončení práce v laminárnom boxe (biohazarde), sanitárka očistí priestor v laminárnom  
boxe (biohazarde) savým materiálom – buničitou vatou, urobí mechanickú očistu vodou  
a saponátom a na záver priestor vydezinfikuje.  
 

P8 Pomôcky použité pri čistení a dezinfekcii sanitárka odhodí do vrecia na cytostatický odpad  a uzatvorí 
ho zviazaním.  
 

P9 Vrecia s odpadom sú ukladané do určeného priestoru. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Zásady OBP pri riedení a likvidácii odpadu sú dodržané 
 

V2 Cytostatiká sú riedené podľa ošetrovateľského štandardu OSE SZ/ONK/12  Riedenie cytostatík. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Zásady OBP pri manipulácii 

s cytostatikami a likvidácii cytostatického odpadu 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 

Spĺňa sestra požiadavky pre prácu 

s cytostatikami? 

Pozná sestra prevádzkovo -  manipulačný 

poriadok pre odpady? 

Pozná prevádzkovo – manipulačný poriadok pre 

odpady aj pomocný zdravotný personál? 

Otázka pre sestru, 

otázka pre pomocný 

zdravotný personál 

3b 0b 

Š2 

Je manipulácia s cytostatikami robená vo 

vyhradenom priestore? 

Kontrola priestorov 

1b 0b 

Š3 

Sú k dispozícii pomôcky pre prácu 

s cytostatikami? 

Kontrola pomôcok 
1b 0b 

Š4 
Je dokumentácia o práci s cytostatiami vedená 

správne? 

Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Bola sestra oboznámená s prevádzkovo – 

manipulačným poriadkom pre odpady? 

Bol pomocný personál oboznámený 

s prevádzkovo – manipulačným poriadkom pre 

odpady? 

Otázka pre sestru, 

 

Otázka pre pomocný 

zdravotný personál 

2b 0b 

P2 
Realizuje sa riedenie cytostatík a likvidácia 

odpadu v miestnosti s laminárnym boxom? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 1b 0b 
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P
R

O
C

ES
 

P3 

Používa sestra pri riedení cytostatík osobné 

ochranné pomôcky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P4 

Sú dodržané zásady riedenia cytostatík? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P5 
Sú dodržané predpisy pri likvidácii odpadu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 3b 0b 

P6 
Sú v miestnosti na riedenie farebne rozlíšené 

vrecia? 

Kontrola pomôcok 
1b 0b 

P7 
Bola po skončení práce v laminárnom boxe 

vykonaná jeho mechanická očista a dezinfekcia? 

Kontrola priestorov 
1b 0b 

P8 
Sú vrecia s odpadom uzavreté zviazaním? Kontrola priestorov 

1b 0b 

P9 
Sú vrecia s odpadom uložené v určenom 

priestore? 

Kontrola priestorov 
1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Sú dodržané zásady OBP pri riedení a likvidácii 

odpadu? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

V2 

Je dodržaný ošetrovateľský štandard riedenia 

cytostatík? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 16 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej) 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Včasný zásah pri výskyte anafylaktickej reakcie 
Zmierniť priebeh anafylaktickej reakcie 
Minimalizovať riziko pri anafylaktickej reakcii 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti u ktorých sú podávané lieky, ktoré vyvolávajú anafylaktickú 
reakciu, všetci pacienti 
 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra / sestra so špecializáciou z ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii v 
spolupráci s lekárom. 
 

Š2 Prostredie: Zdravotnícke zariadenie, ambulancia. 
 

Š3 Pomôcky : Protišoková skrinka- musí byť vybavená liekmi na resuscitačné minimum podľa 
vestníka MZ SR,  
1 ks infúzna súprava,  
1 ks spojovacia hadička,  
3 ks tampóny,  
dezinfekčný roztok,  
leukoplast,  
tlakomer,  
fonendoskop,  
EKGF- 1 ks kyslíkové okuliare (ev. maska),  
2 ks jednorazové striekačky 10 ml , 
4 ks ihly jednorazové žlté,  
4 ks ihly jednorazové čierne,  
1 pár jednorazové rukavice. 
 

Š4 Dokumentácia : Zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra počas podávania Taxolu, Taxotere sleduje pacienta, reaguje na každú zmenu stavu okamžite. 
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P2 Sestra pri prvých príznakoch anafylaktickej reakcie (tlak na hrudi, pokles krvného tlaku – slabosť, dýcha-

cie ťažkosti – chrčanie, kŕč hrtana, piskot, hvizd, kŕč svalov tráviaceho a močového systému,  náhle sa 

môžu vyskytnúť svrbivé vyrážky (žihľavka); opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktoré 

môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, pocit na odpadnutie), preruší podávanie Taxolu, 

Taxotere zastaví prívod cytostatika a odsaje zvyšok lieku z kanyly. Okamžite privolá lekára. 

P3 Sestra sleduje vitálne funkcie ako sú TK, pulz, dýchanie- pri sťaženom dýchaní napojí pacienta na kyslík 
a sleduje stav pacienta nepretržite. Každú zmenu hlási lekárovi. 
 

P4 Sestra pripraví lieky podľa ordinácie lekára a aplikuje podľa poradia určeného lekárom, pracuje presne a 
rýchlo. 
 

P5 Po odznení príznakov anafylaktickej reakcie a stabilizovaní vitálnych funkcií- normálne hodnoty TK, P, 
dýchanie, sestra po súhlase lekára pokračuje v aplikácii Taxolu, Taxotere.  
Venuje pacientovi zvýšenú pozornosť. 
 

P6 Sestra o priebehu anafylaktickej reakcie a o podaní ordinovaných liekov urobí presný záznam. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacientovi je prvá pomoc poskytnutá včas. 
 

V2 Rýchlosť a zručnosť sestry je primeraná. 
 

V3 Protišoková skrinka je správne vybavená. 
 

V4 Vedomosti sestry pri poskytovaní prvej pomoci pri anafylaktickej reakcii primerané. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu poskytnutie prvej pomoci pri výskyte 
anafylaktickej reakcie. 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Je pacient sústavne sledovaný počas aplikácie 
chemoterapie? 
 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P2 Pozná sestra príznaky anafylaktickej reakcie? 

Otázka pre sestru 
 Kontrola 

dokumentácie 
Otázka pre lekára 

1b 0b 

P3 
Sú vitálne funkcie a stav pacienta monitorované 
pravidelne? 

1b 0b 

P4 
Je sestra pri plnení ordinácie lekára dostatočne 
zručná a rýchla? 

1b 0b 

P5 
Je pacientovi venovaná zvýšená pozornosť aj po 
odoznení príznakov anafylaktickej reakcie? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

 Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 

P6 
Je o priebehu anafylaktickej reakcie a poskytnutej 
pomoci presný záznam? 

  Kontrola 
dokumentácie 

1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 Je pacientovi poskytnutá včas prvá pomoc? Otázka pre pacienta 1b 0b 

V2 
Bola rýchlosť a zručnosť sestry počas ordinácie 
lekára primeraná 

Otázka pre lekára 
 

1b 
 

 
0b 

 

V3 
Obsahuje protišoková skrinka lieky na 
resuscitáciu 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

V4 
Bola prvá pomoc poskytnutá v primeranom 
rozsahu? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

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

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Priebežne monitorovať vitálne funkcie pacienta. Srdce, respiráciu, 
saturáciu kyslíka, TT s možnosťou okamžitej intervencie pri zmene 
funkcií. 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti na onkologickom oddelení 

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra / sestra so špecializáciou z klinickej onkológie 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : Monitor vybavený snímačom na EKG, tlak, saturáciu kyslíka  
 

Š4 Dokumentácia: Monitor je vybavený pamäťou a pamäťovou kartou, 
Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra zabezpečí pripojenie monitora na vhodnú elektrickú sieť (podľa udania výrobcu monitora). 
 

P2 Sestra oboznámi pacienta s výkonom a uloží ho do vhodnej polohy – vzhľadom na jeho obtiaže. 
 

P3 Sestra zvolí správne miesto – neochlpenú a nepoškodenú kožu na hrudníku – p.p. oholí alebo skráti 
nadbytočné chĺpky. 

P4 Sestra odstráni zvyšky kože a prípadnú mastnotu alkoholovým tampónom 

 Pri umiestnení elektród skontroluje, či je nanesené dostatočné množstvo gélu na elektróde 

 Pre rôznych diaporetických pacientov použije benzínový prípravok pre tesnejšiu priľnavosť 
elektród 

 Skontroluje vlhkosť gélu. 
 

P5 Sestra mení elektródy každý deň, aby zaručila kvalitné snímanie signálu, avšak ak sa 
elektrokardiografická vzorka stane menej zreteľnou alebo pacient je diaporetický alebo sa objaví 
podráždenie pokožky, elektródy sa musia okamžite vymeniť a umiestniť na nové vhodné miesto. 
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P6 Pre snímanie saturácie kyslíkom zvolený prst by mal byť bez poranenia, dobre prekrvený. Prsty by sa 
mali striedať podľa potreby – pri dlhodobom zaťažení môže dôjsť k poškodeniu kože prsta alebo 
nechtového lôžka. 

P7 Sestra na snímanie TK vyberie vhodnú manžetu podľa parametrov pacienta 

P8 Sestra stlačí tlačidlo Power na displey. Rozsvieti sa zelená kontrolka. Počká pár sekúnd, kým monitor 
vykoná auto-test. 
 

P9 Sestra pri objavení sa výzvy NEW PATIENT klikne na otočné (bledo modré) tlačidlo, zvolí YES a klikne na 
otočné tlačidlo. Údaje predchádzajúceho pacienta budú vymazané z pamäti. V tom momente sa začnú 
snímať vitálne funkcie. Na monitore sa dá nastaviť aktuálny čas a dátum. Pacientovi môžeme prideliť aj 
dvojmiestnu menovku – podľa manuálu na jednotlivé typy minitoru. 
 

P10 Sestra pri vykonaní toalety alebo nutnosti pacienta vzdialiť sa z lôžka, môže využiť – prerušenie 
a obnovenie monitorovania, funkca STANBY umožňuje prerušiť a obnoviť monitorovanie pacienta – 
pritom všetky údaje a nastavenia monitora toho istého pacienta na výzvu NEW PATIENT? Odpovedzte 
NO, pokiaľ chcete zachovať pacientove trendy a nahraté informácie. 
 

P11 Sestra pri odpojení pacienta na lôžku môže využiť voľbu DISCGARGE – odpojenie pacienta týmto 
spôsobom zabezpečuje, že všetky údaje budú vymazané predtým, ako sa pripojí nový pacient. Monitor 
vymaže uložené informácie a obnoví pôvodné nastavenia. 
 

P12 Sestra po odpojení pacienta zabezpečí ošetrenie zvodov podľa odporučenia výrobcu v manuáli, kapitola 
príslušenstvo a čistenie 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Aktuálne vitálne funkcie sú monitorované nepretržite resp. podľa ordinácie lekára alebo do stabilizácie 
stavu pacienta. 
 

V2 Sestra reaguje na zmenu vitálnych funkcií a informuje ošetrujúceho lekára. 
 

V3 Sestra dokáže spätne prehrať celý záznam a kontrolovať záber realizovaných intervencií. 
 

V4 Sestra dodržiava postup pri obsluhe monitora podľa návodu. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu Monitorovanie vitálnych funkcií 
pomocou monitoru 

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Je dokumentácia o monitorovaní vedená správne ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 
Napojila sestra monitor na vhodný zdroj 
elektrického napätia? 

Pozorovanie sestry 
počas výkonu 

1b 0b 

P2 
Oboznámila sestra pacienta s výkonom a uložila 
ho do vhodnej polohy? 

1b 0b 

P3 Zvolila sestra správne miesto napojenia elektród? 1b 0b 

P4 
Zvolila sestra vhodný prst na monitoring saturácie 
kyslíka? 

1b 0b 

P5 
Zvolila sestra primeranú veľkosť manžety na 
meranie TK? 

1b 0b 

P6 Zapla sestra monitor predpísaným spôsobom? 1b 0b 

 P7 
Nastavila sestra monitorovanie a záznam údajov 
nového pacienta správne? 

 1b 0b 

 P8 
Dokáže sestra prerušiť monitorovanie pacienta 
bez toho, aby došlo k vymazaniu zaznamenaných 
údajov a nastavených parametrov monitoringu? 

 1b 0b 

 P9 
Je dodržiavaný správny postup pri ošetrení 
zvodov po odpojení pacienta? 

 1b 0b 
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V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 
Je zabezpečené správne snímanie trendov 
vitálnych funkcií pacienta? 

Kontrola pomôcok 1b 0b 

V2 
Reagovala sestra na zmenu vitálnych funkcií 
a oboznámila so zmenou stavu pacienta 
ošetrujúceho lekára? 

Kontrola 
dokumentácie 

 
1b 

 

 
0b 

 

V3 Bol dodržiavaný postup obsluhy monitora? 
Pozorovanie sestry 

počas výkonu 
1b 0b 

 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť ošetrenie kože a podporiť hojenie kože 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti  s akútnou postradiačnou dermatitídou 1. stupňa  

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : ordinované lieky na vonkajšie použitie (napr. Calcium panthotenikum,  
Panthenol gél ...),  
Aqua, Ringerov roztok alebo fyziologický roztok,  
10 ks sterilné gázové štvorce,  
10 ks sterilné gázové tampóny,   
emitná miska,  
2 páry rukavice,  
podnos 
 

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra oboznámi pacienta s výkonom, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia. 

P2 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na podnos. 

P3 Sestra uloží pacienta do vhodnej polohy a obnaží ošetrovanú časť. 
 

P4 Sestra počas ošetrenia posúdi rozsah a poškodenie kože po ožarovaní. 

P5 Sestra posudzuje aj iné údaje súvisiace s poškodením kože, napr. výskyt bolesti, pálenie, svrbenie, 

mechanické dráždenie kože holením, odevom, používanie alkoholových kozmetických prípravkov. 
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P6 Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní pacienta vždy používa rukavice. 
 

P7 Sestra jemne očistí kožu sterilným gázovým tampónom  navlhčeným Ringerovým alebo fyziologickým 

roztokom. 

P8 Sestra aplikuje dermatologiká na čistú a suchú kožu, zbavenú zvyškov predchádzajúcich   liekov.  

P9 Sestra sterilným gázovým tampónom nanesie ordinovanú masť na postihnuté miesto.  Kožu premazáva 

najneskôr 2 hodiny po ožarovaní.  

P10 Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť alebo ich zľahka prikryje sterilným štvorcom a ovínadlom. 

P11 Sestra pri každom ďalšom namáčaní použije nový sterilný tampón alebo štvorec.  
 

P12 Sestra použitý materiál odkladá do emitnej misky. 
 

P13 Sestra počas ošetrenia dáva pozor, aby nezmazala nakreslené značky ožarovaného poľa. 
 

P14 Sestra poučí pacienta o následnom ošetrení kože a možných komplikáciách. 
 

P15 Sestra poučí pacienta o nosení vhodného oblečenia a používaní vhodných kozmetických prípravkoch. 
 

P16 Sestra ošetruje kožu po ožarovaní podľa potreby. 
 

P17 Sestra zaznamená do dokumentácie ošetrenie kože a údaje o hojení kože.  
 

P18 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte komplikácii. 
 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o význame a postupe ošetrenia kože s akútnou postradiačnou dermatitídou. 
 

V2 Pacient je poučený o nosení vhodného oblečenia a požívaní vhodných kozmetických prípravkov. 
 

V3 Pacient spolupracuje pri aplikácii lieku. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrenia akútnej postradiačnej 
dermatitídy 1. stupeň      

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Oboznámila sestra pacienta s ošetrením kože 

a vysvetlila mu jeho priebeh? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P2 

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky? 

Kontrola pomôcok 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

P3 
Bol pacient uložený do správnej polohy? 

1b 0b 

P4-5 

Posúdila sestra stav kože po ožarovaní a iné údaje 

súvisiace s poškodením kože? 2b 0b 

P6 
Dodržala sestra hygienu rúk počas výkonu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P7 
Bola koža jemne očistená navlhčeným sterilným 

tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P8 
Bola koža jemne očistená navlhčeným sterilným 

tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P9 
Je koža pacienta pred aplikáciou dermatologík 

čistá, suchá a zbavená predchádzajúcich liekov? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P10 
Nechala sestra zaschnúť ošetrené miesto alebo 

ho prikryla štvorcom a ovínadlom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 
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P11 
Použila sestra pri každom novom namáčaní nový 

sterilný tampón alebo štvorec? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P12 
Odkladala sestra použitý materiál do emitnej 

misky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P13 

Nezmazala sestra zakreslené značky ožarovaného 

poľa? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P14 
Poučila sestra pacienta o následnom ošetrení 

kože a možných komplikáciách? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P15 

Je pacient informovaní o nosení vhodeného 

oblečenia a používaní vhodných kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

P16 
Ošetruje sestra kožu podľa potreby? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P17 
Zaznamenala sestra údaje do dokumentácie? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 P18 

Informuje sestra ošetrujúceho lekára 

o vyskytujúcich sa komplikáciách? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Má pacient základné informácie o ošetrení kože 

a jeho priebehu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

 
V2 

Má pacient základné informácie o vhodnom 

oblečení, nedráždivých kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

V3

 

Spolupracuje pacient so sestrou? Otázka pre sestru 
1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 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: 
 

Zabezpečiť ošetrenie kože a podporiť hojenie kože 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti  s akútnou postradiačnou dermatitídou 2. stupňa  

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : ordinované lieky na vonkajšie použitie (napr. Calcium panthotenikum,  
Dermacyn ...),  
Aqua, Ringerov roztok alebo fyziologický roztok,  
10 ks sterilné gázové štvorce,  
10 ks sterilné gázové tampóny,   
emitná miska,  
2 páry sterilné rukavice,  
podnos 
prostriedky na vlhké hojenie rán (napr. sortiment z Hartmann, Convatec),  
                        

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra oboznámi pacienta s výkonom, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia. 
 

P2 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na podnos. 

P3 Sestra uloží pacienta do vhodnej polohy a obnaží ošetrovanú časť. 

P4 Sestra počas ošetrenia posúdi rozsah a poškodenie kože po ožarovaní. 

P5 Sestra posudzuje aj iné údaje súvisiace s poškodením kože, napr. výskyt bolesti, pálenie,  svrbenie, 

mechanické dráždenie kože holením, odevom, používanie alkoholových kozmetických prípravkov. 
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P6 Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní pacienta vždy používa  sterilné rukavice pre možné riziko vzniku 

infekcie. 

P7 Sestra jemne očistí kožu sterilným gázovým tampónom  navlhčeným Ringerovým alebo fyziologickým 

roztokom. 

P8 Sestra aplikuje dermatologiká na čistú a suchú kožu, zbavenú zvyškov predchádzajúcich  liekov. Nesmú 

sa aplikovať kortikoidné masti a prostriedky obsahujúce rastlinné výťažky a liehové roztoky. 

P9 Sestra sterilným gázovým tampónom nanesie ordinovanú masť na postihnuté miesto. Kožu premazáva 

najneskôr 2 hodiny po ožarovaní.  

P10 Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť alebo ich zľahka prikryje sterilným štvorcom  a ovínadlom alebo 

aplikuje krycie prostriedky na vlhkú terapiu rán už impregnované účinnými látkami. 

P11 Sestra pri každom ďalšom namáčaní použije nový sterilný tampón alebo štvorec.  

P12 Sestra aplikuje analgetika podľa ordinácie lekára. 
 

P13 Sestra použitý materiál odkladá do emitnej misky.  

P14 Sestra počas ošetrenia dáva pozor, aby nezmazala nakreslené značky ožarovaného poľa. 

P15 Sestra poučí pacienta o následnom ošetrení kože a možných komplikáciách. 

P16 Sestra poučí pacienta o nosení vhodného oblečenia a používaní vhodných kozmetických prípravkoch. 

P17 Sestra ošetruje kožu po ožarovaní podľa potreby. 

P18 Sestra zaznamená do dokumentácie ošetrenie kože a údaje o hojení kože. 
 

P19 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte komplikácii. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o význame a postupe ošetrenia kože s akútnou postradiačnou dermatitídou. 
 

V2 Pacient je poučený o nosení vhodného oblečenia a požívaní vhodných kozmetických prípravkov. 
 

V3 Pacient spolupracuje pri aplikácii lieku. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrenia akútnej postradiačnej 
dermatitídy 2. stupeň      

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k?  
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Oboznámila sestra pacienta s ošetrením kože 

a vysvetlila mu jeho priebeh? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P2 

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky? 
Kontrola pomôcok 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

 

1b 0b 

P3 
Bol pacient uložený do správnej polohy? 

1b 0b 

P4-5 

Posúdila sestra stav kože po ožarovaní a iné údaje 

súvisiace s poškodením kože? 2b 0b 

P6 
Dodržala sestra hygienu rúk počas výkonu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P7 
Bola koža jemne očistená navlhčeným sterilným 

tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P8 
Je koža pacienta pred aplikáciou dermatologík 

čistá, suchá a zbavená predchádzajúcich liekov? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P9 
Naniesla sestra ordinovanú masť sterilným 

gázovým tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 
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P10 
Nechala sestra zaschnúť ošetrené miesto alebo 

ho prikryla štvorcom a ovínadlom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P11 
Použila sestra pri každom novom namáčaní nový 

sterilný tampón alebo štvorec? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P12 

Odkladala sestra použitý materiál do emitnej 

misky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P13 
Nezmazala sestra zakreslené značky ožarovaného 

poľa? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P14 
Poučila sestra pacienta o následnom ošetrení 

kože a možných komplikáciách? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P15 

Je pacient informovaní o nosení vhodeného 

oblečenia a používaní vhodných kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

P16 
Ošetruje sestra kožu podľa potreby? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P17 
Zaznamenala sestra údaje do dokumentácie? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 P18 

Informuje sestra ošetrujúceho lekára 

o vyskytujúcich sa komplikáciách? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

 
 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Má pacient základné informácie o ošetrení kože 

a jeho priebehu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

 
V2 

Má pacient základné informácie o vhodnom 

oblečení, nedráždivých kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

V3

 

Spolupracuje pacient so sestrou? Otázka pre sestru 
1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť ošetrenie kože a podporiť hojenie kože 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti  s akútnou postradiačnou dermatitídou 3. stupňa  

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : ordinované lieky na vonkajšie použitie (napr. Calcium panthotenikum,  
Dermacyn ...),  
Aqua, Ringerov roztok alebo fyziologický roztok,  
10 ks sterilné gázové štvorce,  
10 ks sterilné gázové tampóny,   
emitná miska,  
2 páry sterilné rukavice,  
podnos 
prostriedky na vlhké hojenie rán (napr. sortiment z Hartmann, Convatec),  
                        

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra oboznámi pacienta s výkonom, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia. 
 

P2 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na podnos. 

P3 Sestra uloží pacienta do vhodnej polohy a obnaží ošetrovanú časť. 

P4 Sestra počas ošetrenia posúdi rozsah a poškodenie kože po ožarovaní. 

P5 Sestra posudzuje aj iné údaje súvisiace s poškodením kože, napr. výskyt bolesti, pálenie,  svrbenie, 

mechanické dráždenie kože holením, odevom, používanie alkoholových kozmetických prípravkov. 



 
 
 
 
Svet zdravia, a.s. 

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

o š e t r o v a t e ľ s k ý  š t a n d a r d  

Ošetrenie akútnej postradiačnej 
dermatitídy – 3. stupeň 

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

OSE SZ/ONK/18 Strana 2 z 2 

 

UPOZORNENIE: 
 (1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade 

s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu. 
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií 

a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

P6 Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní pacienta vždy používa  sterilné rukavice pre možné riziko vzniku 

infekcie. 

P7 Sestra jemne očistí kožu sterilným gázovým tampónom  navlhčeným Ringerovým alebo fyziologickým 

roztokom. 

P8 Sestra dezinfikuje postihnuté miesto Dermacynom, ktorým sa podporuje vlhké hojenie rán. 

P9 Sestra aplikuje dermatologiká na čistú a suchú kožu, zbavenú zvyškov predchádzajúcich  liekov. 
 

P10 Sestra sterilným gázovým tampónom nanesie ordinovanú masť na postihnuté miesto. 

P11 Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť alebo ich zľahka prikryje sterilným štvorcom  a ovínadlom alebo 
aplikuje krycie prostriedky na vlhkú terapiu rán už impregnované  účinnými látkami. 
 

P12 Sestra pri každom ďalšom namáčaní použije nový sterilný tampón alebo štvorec.  
 

P13 Sestra použitý materiál odkladá do emitnej misky.  

P14 Sestra počas ošetrenia dáva pozor, aby nezmazala nakreslené značky ožarovaného poľa. 

P15 Sestra poučí pacienta o následnom ošetrení kože a možných komplikáciách. 

P16 Sestra poučí pacienta o nosení vhodného oblečenia a používaní vhodných kozmetických  prípravkoch. 
 

P17 Sestra ošetruje kožu po ožarovaní podľa potreby. 

P18 Sestra zaznamená do dokumentácie ošetrenie kože a údaje o hojení kože.  

P19 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte komplikácii. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o význame a postupe ošetrenia kože s akútnou postradiačnou dermatitídou. 
 

V2 Pacient je poučený o nosení vhodného oblečenia a požívaní vhodných kozmetických prípravkov. 
 

V3 Pacient spolupracuje pri aplikácii lieku. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrenia akútnej postradiačnej 
dermatitídy 3. stupeň      

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 
Kontrola 

dokumentácie 
1b 0b 

 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Oboznámila sestra pacienta s ošetrením kože 

a vysvetlila mu jeho priebeh? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P2 

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky? 

Kontrola pomôcok 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

1b 0b 

P3 
Bol pacient uložený do správnej polohy? 

1b 0b 

P4-5 

Posúdila sestra stav kože po ožarovaní a iné údaje 

súvisiace s poškodením kože? 2b 0b 

P6 
Dodržala sestra hygienu rúk počas výkonu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P7 
Bolo postihnuté miesto opláchnuté Ringerovým 

alebo fyziologickým roztokom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P8-9 

Dezinfikovala sestra postihnuté miesto 

Dermacynom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P10 
Naniesla sestra ordinovanú masť sterilným 

gázovým tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P11 
Nechala sestra zaschnúť ošetrené miesto alebo 

ho prikryla štvorcom a ovínadlom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 
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P12 
Použila sestra pri každom novom namáčaní nový 

sterilný tampón alebo štvorec? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P13 
Odkladala sestra použitý materiál do emitnej 

misky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P14 

Nezmazala sestra zakreslené značky ožarovaného 

poľa? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P15 
Poučila sestra pacienta o následnom ošetrení 

kože a možných komplikáciách? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P16 

Je pacient informovaní o nosení vhodeného 

oblečenia a používaní vhodných kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

P17 
Ošetruje sestra kožu podľa potreby? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P18 
Zaznamenala sestra údaje do dokumentácie? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

 P19 

Informuje sestra ošetrujúceho lekára 

o vyskytujúcich sa komplikáciách? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Má pacient základné informácie o ošetrení kože 

a jeho priebehu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

 
V2 

Má pacient základné informácie o vhodnom 

oblečení, nedráždivých kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

V3

 

Spolupracuje pacient so sestrou? Otázka pre sestru 
1b 0b 

 

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  
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Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej) 
 
 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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Charakteristika štandardu: 
 

Procesuálny štandard výkonu 

Cieľ: 
 

Zabezpečiť ošetrenie kože a podporiť hojenie kože 
 

Skupina starostlivosti: 
 

Pacienti  s akútnou postradiačnou dermatitídou 4. stupňa  

Dátum kontroly: (najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne) 
 

 

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY 

Š1 Pracovníci: Sestra v spolupráci s lekárom 
 

Š2 Prostredie: Oddelenie klinickej onkológie, 
 

Š3 Pomôcky : ordinované lieky na vonkajšie použitie (napr. Calcium panthotenikum,  
Dermacyn ...),  
Aqua, Ringerov roztok alebo fyziologický roztok,  
10 ks sterilné gázové štvorce,  
10 ks sterilné gázové tampóny,   
emitná miska,  
2 páry sterilné rukavice,  
podnos 
prostriedky na vlhké hojenie rán (napr. sortiment z Hartmann, Convatec),  
                        

Š4 Dokumentácia: odborné usmernenie MZ SR č. 07594/200 – OZS z 9 z 24. septembra 2009 o vedení 
zdravotnej dokumentácie. Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42 – 48, dňa 15. 
októbra 2009 
 

 

KRITÉRIÁ PROCESU 

P1 Sestra oboznámi pacienta s výkonom, vysvetlí mu význam a postup ošetrenia. 
 

P2 Sestra si pripraví potrebné pomôcky na podnos. 

P3 Sestra uloží pacienta do vhodnej polohy a obnaží ošetrovanú časť. 

P4 Sestra počas ošetrenia posúdi rozsah a poškodenie kože po ožarovaní. 

P5 Sestra posudzuje aj iné údaje súvisiace s poškodením kože, napr. výskyt bolesti, pálenie,  svrbenie, 

mechanické dráždenie kože holením, odevom, používanie alkoholových kozmetických prípravkov. 
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P6 Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní pacienta vždy používa  sterilné rukavice pre možné riziko vzniku 

infekcie. 

P7 Sestra jemne očistí kožu sterilným gázovým tampónom  navlhčeným Ringerovým alebo fyziologickým 

roztokom. 

P8 Sestra dezinfikuje postihnuté miesto Dermacynom, ktorým sa podporuje vlhké hojenie rán. 

P9 Sestra asistuje lekárovi pri odstránení nekrotických častí (buď ostrá nekrektómia alebo  
      enzymatické čistenie rany). 
 

P10 Sestra sterilným gázovým tampónom nanesie ordinovanú masť na postihnuté miesto. 

P11 Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť alebo ich zľahka prikryje sterilným štvorcom  a ovínadlom alebo 
aplikuje krycie prostriedky na vlhkú terapiu rán už impregnované  účinnými látkami. 
 

P12 Sestra pri každom ďalšom namáčaní použije nový sterilný tampón alebo štvorec.  
 

P13 Sestra použitý materiál odkladá do emitnej misky.  

P14 Sestra počas ošetrenia dáva pozor, aby nezmazala nakreslené značky ožarovaného poľa. 

P15 Sestra poučí pacienta o následnom ošetrení kože a možných komplikáciách. 

P16 Sestra poučí pacienta o nosení vhodného oblečenia a používaní vhodných kozmetických  prípravkoch. 
 

P17 Sestra ošetruje kožu po ožarovaní podľa potreby. 

P18 Sestra zaznamená do dokumentácie ošetrenie kože a údaje o hojení kože.  

P19 Sestra informuje ošetrujúceho lekára o výskyte komplikácii. 

 

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU 

V1 Pacient je informovaný o význame a postupe ošetrenia kože s akútnou postradiačnou dermatitídou. 
 

V2 Pacient je poučený o nosení vhodného oblečenia a požívaní vhodných kozmetických prípravkov. 
 

V3 Pacient spolupracuje pri aplikácii lieku. 
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrenia akútnej postradiačnej 
dermatitídy 4. stupeň      

Zdravotnícke zariadenie:  

Audítori: 
 

 

Dátum:  

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

 
 

ŠT
R

U
K

TÚ
R

A
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

Š1 
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry  
Š2

 
– Š3? 

Kontrola prostredia 
3b 0b 

Kontrola pomôcok 

Š4 Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ? 

 
Kontrola 

dokumentácie 
 

1b 0b 

 
 

P
R

O
C

ES
 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

P1 

Oboznámila sestra pacienta s ošetrením kože 

a vysvetlila mu jeho priebeh? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P2 

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky? 

Kontrola pomôcok 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 

 

1b 0b 

P3 

Bol pacient uložený do správnej polohy? 
1b 0b 

P4-5 

Posúdila sestra stav kože po ožarovaní a iné údaje 

súvisiace s poškodením kože? 2b 0b 

P6 
Dodržala sestra hygienu rúk počas výkonu? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P7 

Bola koža jemne očistená navlhčeným sterilným 

tampónom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P8 
Dezinfikovala sestra postihnuté miesto 

Dermacynom? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 



 
 
 

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

A u d i t  o š e t r o v a t e ľ s k é h o  
š t a n d a r d u  

Revízia č.: 1 

Platné od: 01.11.2014 

A OSE SZ/ONK/19 Strana 2 z 3 

 

UPOZORNENIE: 

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

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

P
R

O
C

ES
 

P9 
Asistovala sestra lekárovi pri nekrektómii? Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P10 
Naniesla sestra sterilným tampónom ordinované 

dermatologikum? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P11 

Použila sestra pri každom novom namáčaní nový 

sterilný tampón alebo štvorec? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P12 
Odkladala sestra použitý materiál do emitnej 

misky? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P13 
Nezmazala sestra zakreslené značky ožarovaného 

poľa? 

Pozorovanie sestry 

počas výkonu 1b 0b 

P14 
Poučila sestra pacienta o následnom ošetrení 

kože a možných komplikáciách? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

P15 

Je pacient informovaní o nosení vhodeného 

oblečenia a používaní vhodných kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

P16 
Ošetruje sestra kožu podľa potreby? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P17 
Zaznamenala sestra údaje do dokumentácie? Kontrola 

dokumentácie 1b 0b 

P18 
Informuje sestra ošetrujúceho lekára 

o vyskytujúcich sa komplikáciách? 

Otázka pre sestru 
1b 0b 

 
 

V
Ý

SL
ED

O
K

 

Kód Kontrolné kritériá Metóda hodnotenia Áno Nie 

V1 

Má pacient základné informácie o ošetrení kože 

a jeho priebehu? 

Otázka pre pacienta 
1b 0b 

 
V2 

Má pacient základné informácie o vhodnom 

oblečení, nedráždivých kozmetických 

prípravkoch? 

Otázka pre pacienta 

1b 0b 

V3

 

Spolupracuje pacient so sestrou? Otázka pre sestru 
1b 0b 
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %  

 
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%) 
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (99 % - 81%) 
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej) 
 

 

Meno a priezvisko vedúceho audítora:  

Dátum:  

Podpis:  
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