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Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

OSE SZ/PED/01

Aplikácia kyslíka

Dátum
platnosti
1.11.2014

2.

OSE SZ/PED/02

Aplikácia liekov do spojovkového vaku

1.11.2014

3.

OSE SZ/PED/03

Prepustenie dieťaťa

1.11.2014

4.

OSE SZ/PED/04

Dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

1.11.2014

5.

OSE SZ/NEO/05

Transport patologického novorodenca

1.11.2014

6.

OSE SZ/PED/06

Spolupráca sestry pri odbere venóznej krvi

1.11.2014

7.

OSE SZ/PED/07

Spolupráca pri aplikácií intravenóznych injekcií

1.11.2014

8.

OSE SZ/PED/08

Odber moču na vyšetrenie u dojčiat a batoliat

1.11.2014

9.

OSE SZ/PED/09

Meranie telesnej teploty

1.11.2014

10.

OSE SZ/PED/10

Meranie tlaku krvi

1.11.2014

11.

OSE SZ/PED/11

Meranie pulzu

1.11.2014

12.

OSE SZ/PED/12

Meranie dychu

1.11.2014

13.

OSE SZ/PED/13

Aplikácia liekov per os

1.11.2014

14.

OSE SZ/PED/14

Aplikácia intramuskulárnej injekcie

1.11.2014

15.

OSE SZ/PED/15

Aplikácia liekov do telových dutín

1.11.2014

16.

OSE SZ/PED/16

Aplikácia liekov inhalačne

1.11.2014

17.

OSE SZ/PED/17

Odber kapilárnej krvi na vyšetrenie

1.11.2014

18.

OSE SZ/PED/18

Kúpeľ dojčaťa

1.11.2014

19.

OSE SZ/PED/19

Spolupráca pri cievkovaní

1.11.2014

20.

OSE SZ/PED/20

Spolupráca pri lumbálnej punkcii

1.11.2014

21.

OSE SZ/PED/21

Spolupráca sestry pri aplikácii transfúzie

1.11.2014

22.

OSE SZ/PED/22

Celkový kúpeľ batoliat a väčších detí

1.11.2014

23.

OSE SZ/NEO/23

Starostlivosť o vyprázdňovanie a močenie

1.11.2014

24.

OSE SZ/PED/24

Aplikácia studených zábalov/obkladov

1.11.2014

25.

OSE SZ/PED/25

Aplikácia subkutánnej injekcie

1.11.2014

26.

OSE SZ/PED/26

Výter z konečníka

1.11.2014
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27.

OSE SZ/NEO/27

Celkový kúpeľ v rámci bazálnej stimulácie

1.11.2014

28.

OSE SZ/NEO/28

Termálna stabilizácia novorodenca s NPH do transportu

1.11.2014

29.

OSE SZ/NEO/29

Zavedenie nasogastrickej sondy

1.11.2014

30.

OSE SZ/PED/30

Ster z kože,

1.11.2014

31.

OSE SZ/PED/31

Výter z dutín

1.11.2014

32.

OSE SZ/PED/32

Odber venóznej krvi na vyšetrenie

1.11.2014

33.

OSE SZ/NEO/33

Klokankovanie

1.11.2014

34.

OSE SZ/PED/34

Kŕmenie dojčiat

1.11.2014

35.

OSE SZ/NEO/35

Krmenie novorodenca z fľaše

1.11.2014

36.

OSE SZ/NEO/36

Kúpeľ fyziologického novorodenca

1.11.2014

37.

OSE SZ/NEO/37

Masáže nezrelých detí

1.11.2014

38.

OSE SZ/PED/38

Očistná klyzma

1.11.2014

39.

OSE SZ/NEO/39

Spolupráca sestry pri intubácii novorodenca

1.11.2014

40.

OSE SZ/PED/40

Meranie saturácie kyslíka pulzným oxymetrom

1.11.2014

41.

OSE SZ/PED/41

Kŕmenie dojčiat a batoliat

1.11.2014

42.

OSE SZ/PED/42

Aplikácia liekov na vonkajšie použitie

1.11.2014

43.

OSE SZ/PED/43

Aplikácia liekov do dýchacích ciest použitím ručného nebulizátora

1.11.2014

44.

OSE SZ/NEO/44

Monitorovanie novorod. v pôrodnej sále/ po narodení

1.11.2014

45.

OSE SZ/NEO/45

Monitorovanie VF u novorodenca

1.11.2014

46.

OSE SZ/PED/46

Starostlivosť o vyprázdňovanie u dojčiat a batoliat

1.11.2014

47.

OSE SZ/NEO/47

Spolupráca sestry pri podávaní surfaktantu

1.11.2014

48.

OSE SZ/NEO/48

Spolupráca sestry pri USG vyšetrení pyloru a kardie

1.11.2014

49.

OSE SZ/NEO/49

Starostl. o novorod. s nasálnym CPAP

1.11.2014

50.

OSE SZ/PED/50

Kardiopulmonálna resuscitácia dieťaťa

1.11.2014

51.

OSE SZ/PED/51

Odber moču na vyšetrenie u detí

1.11.2014

52.

OSE SZ/NEO/52

Odber moču u novorodenca

1.11.2014

53.

OSE SZ/PED/53

Odber spúta na mikrobiologické vyšetrenie

1.11.2014

54.

OSE SZ/PED/54

Meranie telesnej teploty per rectum u detí

1.11.2014
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55.

OSE SZ/NEO/55

Odber kapilárnej arterializovanej krvi u novorodenca

1.11.2014

56.

OSE SZ/NEO/56

Odsávanie novorod. na UPV z ETK

1.11.2014

57.

OSE SZ/NEO/57

Spolupráca sestry pri odsávaní novorodenca z dolných dýchacích
ciest ETK

1.11.2014

58.

OSE SZ/NEO/58

Odsávanie novorodenca z horných dýchacich ciest

1.11.2014

59.

OSE SZ/NEO/59

Odstriekanie materského mlieka rukou

1.11.2014

60.

OSE SZ/NEO/60

61.

OSE SZ/PED/61

Orofaryngeálne a nasofaryngeálne odsávanie

1.11.2014

62.

OSE SZ/NEO/62

Ošetrenie pupočníka

1.11.2014

63.

OSE SZ/NEO/63

Prevzatie dieťaťa z hniezda záchrany

1.1.2014

64.

OSE SZ/PED/64

Prevencia dekubitov

1.11.2014

65.

OSE SZ/PED/65

Podávanie enter.výživy,liekov nazog.sondou

1.11.2014

66.

OSE SZ/PED/66

Pooperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

67.

OSE SZ/PED/67

Predoperačná ošetrovateľská starostlivosť

1.11.2014

68.

OSE SZ/PED/68

Preloženie dieťaťa

1.11.2014

69.

OSE SZ/PED/69

Výplach žalúdka

1.11.2014

70.

OSE SZ/NEO/70

Prepustenie novorodenca

1.11.2014

71.

OSE SZ/PED/71

Starostlivosť o centrálny venózny katéter

1.11.2014

72.

OSE SZ/NEO/72

Príjem dieťaťa na JIRS do inkubátora

1.11.2014

73.

OSE SZ/NEO/73

Starostlivosť súvisiaca s dojčením

1.11.2014

74.

OSE SZ/PED/74

Príjem dieťaťa na lôžkové oddelenie

1.11.2014

75.

OSE SZ/PED/75

Príjem matky k dieťaťu

1.11.2014

76.

OSE SZ/NEO/76

Príjem novorodenca na úsek fyziologických novorodencov

1.11.2014

77.

OSE SZ/NEO/77

Príprava - pasterizácia materského mlieka

1.11.2014

78.

OSE SZ/NEO/78

Príprava parenterálnej výživy

1.11.2014

79.

OSE SZ/PED/79

Príprava dojčenskej umelej výživy

1.11.2014

80.

OSE SZ/NEO/80

Hygiena dutiny ústnej

1.11.2014

81.

OSE SZ/PED/81

Príprava vysokofrekvenčného modifikovaného distenzného tlaku
/VFMDT/

1.11.2014

Fototerapia

1.11.2014
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82.

OSE SZ/NEO/82

Prvé ošetrenie novorodenca

1.11.2014

83.

OSE SZ/PED/83

Ranná a večerná toaleta

1.11.2014

84.

OSE SZ/PED/84

Sesterská vizita

1.11.2014

85.

OSE SZ/NEO/85

Skrining sluchu u novorodenca

1.11.2014

86.

OSE SZ/PED/86

Starostlivosť o periférnu cievku

1.11.2014

87.

OSE SZ/PED/87

Sledovanie stavu zreníc

1.11.2014

88.

OSE SZ/PED/88

Starostlivosť o mŕtve telo

1.11.2014

89.

OSE SZ/PED/89

Spirometrické vyšetrenie pľúc

1.11.2014

90.

OSE SZ/PED/90

Spolupráca sestry pri defibrilácií

1.11.2014

91.

OSE SZ/NEO/91

Spolupráca sestry pri exanquinačnej transfuzii

1.11.2014

92.

OSE SZ/PED/92

Spolupráca sestry pri intubácii

1.11.2014

93.

OSE SZ/NEO/93

Sondovanie

1.11.2014

94.

OSE SZ/NEO/94

Spolupráca sestry pri komorovej punkcii

1.11.2014

95.

OSE SZ/NEO/95

Spolupráca sestry pri odsávaní pneumothoraxu

1.11.2014

96.

OSE SZ/PED/96

Spolupráca sestry pri podávaní infúzií u dojčiat cez volumetrickú
pumpu

1..11.2014

97.

OSE SZ/NEO/97

Ranná toaleta u nezrelého/patologického novorodenca

1.11.2014

98.

OSE SZ/NEO/98

Ošetrovateľská starostlivosť o novorod. v systéme ROOMINg in

1.11.2014

99.

OSE SZ/PED/99

Umývanie vlasov u detí

1.11.2014

100.

OSE SZ/PED/100

Spolupráca pri aplikácii infúzie

1.11.2014

101.

OSE SZ/PED/101

EKG

1.11.2014
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

OSE SZ/PED/01

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

1z3

Procesuálny štandard výkonu


zaistiť dostatočnú oxygenáciu organizmu



správnou aplikáciu liečby kyslíkom dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta



obohatiť vdychovaný vzduch o kyslík v takom množstve, aby jeho nedostatok nepoškodil dôležité orgány a tkanivá



poznať a dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie s kyslíkovou
fľašou



identifikovať ošetrovateľské problémy súvisiace s podávaním
kyslíka

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania kyslíka

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra špecialistka, sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2 Prostredie:

Lôžkové oddelenie

Š3 Pomôcky :

Zdroj kyslíka s prietokomerom,
zvlhčovač so sterilnou destilovanou vodou,
nazálna kanyla a hadičky,
kyslíkové okuliare,
kyslíková maska,
kyslíkový stan,
náplasti na prípadné umiestnenie kanyly,
sterilné štvorce na podloženie hadičky

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví dieťa v závislosti od veku dieťaťa / vysvetlí čo mu bude robiť/, overí si lekársku
ordináciu aplikácie kyslíka

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

Sestra uloží dieťa do Fowlerovej polohy, pretože táto poloha uľahčuje rozpínanie hrudníka a dýchanie

P3

Sestra informuje p/k/zákonného zástupcu o potrebe, význame a postupe pri aplikácii kyslíka

P4

Sestra si pred manipuláciou s kyslíkom vždy si umyje ruky, aby odstránila mastnotu, dodržiava
všetky bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s kyslíkovou tlakovou fľašou, alebo aj pri centrálnom rozvode kyslíka

P5

Sestra zabezpečí voľné dýchacie cesty vyčistenie nosných otvorov u malých detí aj odsávaním

P6

Sestra skontroluje funkčnosť kyslíkovej fľaše, alebo centrálneho rozvodu kyslíka, pripojí na kyslíkovú fľašu alebo na centrálny rozvod kyslíka redukčný ventil, alebo prietokomer a zvlhčovač naplnený destilovanou vodou.

P7

Sestra


vyberie podľa spôsobu aplikácie kyslíka a podľa veku a stavu dieťaťa vhodný aplikátor



zapojí prietokomer do steny s centrálnym prívodom kyslíka pevným zatlačení



pripojí predpísané hadice pre kyslík a zariadenie k zvlhčovaču, skontroluje, aby hadice
neboli zalomené alebo pouzlené



vyberie vhodnú kyslíkovú masku / jednoduchá tvarová maska , maska s čiastočným spätným dýchaním, maska bez spätného dýchania/



nastaví prietokomer na predpísanú hodnotu / 3-10 l/ min/



priloží aplikátor kyslíka na tvár pacienta, ktorý smeruje do nosa, do úst, alebo obopína
súčasne a fixuje aplikátor tak, aby dosiahol požadovaný efekt



na pripevnenie aplikátora použije náplasť a pod hadičky nad lícnymi kosťami podloží gázové štvorce, aby sa zabránilo dráždeniu kože

P8
Sestra skontroluje priechodnosť hadičky vedúcej kyslík. Hadička nesmie byť zauzlená a spoje musia byť vzduchotesné. Vo zvlhčovači sa vytvárajú bubliny a pri výstupe cíti prúdenie kyslíka
P9

Sestra pravidelne sleduje dieťa každých 15-30 min. v závislosti od jeho stavu, posudzuje farbu
kože a slizníc, dýchanie, hodnotí vitálne funkcie, posudzuje klinické príznaky hypoxiu, tachykardiu, zmätenosť, cyanózu, nepokoj

P10

Sestra pravidelne kontroluje prietok kyslíka a všíma si dodržiavanie bezpečnostných predpisov
počas aplikácie kyslíka.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P11

Sestra zaznamenáva do dokumentácie dieťaťa začiatok liečby, množstvo podaného kyslíka v litroch za minútu, čas ukončenia liečby, použitú metódu podávania kyslíka, stav dieťaťa pred liečbou, počas liečby, jeho reakcie na liečbu, stav dieťaťa po ukončení liečby (pulz, počet dychov,
farbu slizníc a kože, psychický stav)

P12

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k/zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o dôvode, spôsobe a význame aplikácie
kyslíka.

V2

Detský p/k má merané vitálne funkcie, saturáciu kyslíka a sledovanú farbu kože a hodnoty vitálnych funkcií sú vo fyziologickom rozpätí

V3

V dokumentácii p/k sú záznamy o podávaní kyslíka, hodnoty fyziologických funkcií a výsledky
pozorovania

V4

Počas aplikácie kyslíka sa nevyskytli komplikácie

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

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícií potrebné pomôcky na aplikáciu kyslíka?

Metóda hodnotenia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Overila si sestra lekársku ordináciu v súvislosti s
podávaním kyslíka?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

5b

0b

1b

0b

4b

P2

Uložila sestra dieťa do správnej polohy?

P3

Poučila sestra p/k/zákonného zástupcu dieťaťa o
dôležitosti, spôsobe a postupe podávania kyslíka?

P4

Pozná a dodržiava sestra všetky bezpečnostné
pravidlá pri manipulácii s kyslíkom?

P5

Zabezpečila sestra dieťaťu voĺné horné dýchacie
cesty?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P6 -10

Postupovala sestra podľa krokov v kritériach P6P10?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P11

Zaznamenala sestra všetky potrebné údaje do
dokumentácie dieťaťa?

Áno

Otázka pre
p/k/zákonného zástupcu dieťaťa
Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

Nie
0b

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

P12

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PED/01

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrolné kritériá
Je detský p/k/zákonný zástupca dostatočne
informovaný o dôvode, spôsobe a význame
podávania kyslíka?
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Kontrola pomôcok

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

1b

0b

V2

Má p/k monitorované fyziologické funkcie počas
podávania kyslíka?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky
potrebné údaje?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V4

Boli u p/k pozorované komplikácie počas
podávania kyslíka?

Otázka pre sestru

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (85 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

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

ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov do spojovkového
vaku
OSE SZ/PED/02
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Aplikovať liek do spojovkového vaku aseptickým spôsobom
Dodržať určený druh a koncentráciu lieku

Skupina starostlivosti:

Pacienti detského oddelenia /0-18 r.+ 364 dní/ s indikáciou na aplikáciu
lieku do spojovkového vaku

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

lieky podľa ordinácie lekára - masti, kvapky,
2 ks sterilné tyčinky,
4 ks štvorce buničitej vaty,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na aplikáciu liekov do spojovkového vaku

P2

Sestra:






P3

vysvetlí p/k/zákonnému zástupcovi dieťaťa postup podávania liečiv do spojovkového vaku
vysvetlí mu dôvod aplikácie a postup výkonu
informuje pacienta o druhu aplikovaného lieku, potrebe hlásiť prípadné vedľajšie účinky, spôsobe aplikácie oftalmologík v domácom prostredí
zhodnotí pacientov stav pre prípadnú kontraindikáciu pri aplikácii oftalmologík
zisťuje či pacient nemá alergie na podávané oftalmologiká a leukoplast

Sestra usadí detského p/k, /menšie deti ležia v polohe na chrbátiku/ asistujúca osoba fixuje hlavičku
dieťaťa v požadovanej polohe/ sestra z tuby vytlačí na sterilný štvorec trochu masti, vyzve staršie dieťa
aby sa dívalo nahor, pod okom drží sterilný štvorec a zároveň odťahuje spodnú mihalnicu

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov do spojovkového
vaku
OSE SZ/PED/02
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P4

Sestra drží tubu s liekom vodorovne a opatrne aplikuje masť do spojovkového vaku,
 ak sestra aplikuje kvapky, ukazovákom a palcom ľahko roztiahne mihalnice, palcom pridrží mulový štvorec, do kvapkadla nasaje liek a opatrne, aby sa nedotkla oka ani rias, aplikuje do spojovkového vaku 1-2 kvapky lieku

P5

Sestra uvoľní spodnú mihalnicu, uzavrie oko a chvíľu podrží mulový štvorec na oku

P6

Sestra urobí záznam o aplikácii liečiva do dokumentácie p/k

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k/zákonný zástupca dieťaťa je oboznámený s výkonom

V2

P/k má aplikovaný liek aseptickým spôsobom

V3

V dokumentácii p/k je zaznamenaná aplikácia lieku/oftalmologík

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácia liekov do spojovkového
vaku

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

2b

0b

P5

Aplikovala sestra kvapky správnym postupom?

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

P6

Urobila sestra záznam o aplikácii liečiva do do- Kontrola dokumenkumentácie p/k?
tácie

1b

0b

Š1-Š3

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky k
aplikácii liekov do spojovkového vaku?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola

Š4

Kód
P1
P2
PROCES







P3-4

dokumentácie

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra pomôcky na aplikáciu oftalmologík?
Postupovala sestra podľa kritérií P2?

Otázka pre sestru,
Pozorovanie počas
Držala sestra počas výkonu všetky kroky v kritérií výkonu
P3-P4?

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

1

Platné od:

01.11.14

Strana

Kontrolné kritériá
Je p/k/zákonný zástupca dieťaťa oboznámený s
výkonom?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
zákonného zástupcu

V2

Má p/k aplikovaný liek aseptickým spôsobom?

V3

V1
VÝSELDOK

A OSE SZ/PED/02

Revízia č.:

2z2

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Je v dokumentácii p/k zaznamenaná aplikácia Kontrola dokumenliečiva?
tácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

Zabezpečiť prepustenie detského pacienta s kompletným
poučením o ďalšom liečebnom postupe
 Zabezpečiť kompletné administratívne prepustenie pacienta
Pacienti detského oddelenia /0 - 18 rok.+364 dní/ s indikáciou k
prepusteniu do starostlivosti praktického lekára pre deti a dorast, do
ústavu sociálnej starostlivosti.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

sestra, ošetrujúci lekár
pediatrické oddelenie
podľa stavu a potrieb pacienta, lieky podľa ordinácie lekára
zdravotná, ošetrovateľská dokumentácia, dokumentácia nemocničného
informačného systému.

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje pacienta , zákonného zástupcu o plánovanom prepustení.

P2

Sestra poučí pacienta, zákonného zástupcu o dodržiavaní diétneho a liečebného režimu a o ďalšej
potrebnej zdravotnej starostlivosti.

P3

Sestra zistí schopnosti pacienta a rodiny dodržiavať predpísaný režim.

P4

Sestra na základe ordinácie lekára pripraví lieky na domov na nasledujúce tri dni.

P5

Sestra zabezpečí vydanie osobných vecí pacientovi, zákonnému zástupcovi.

P6

Sestra si pripraví potrebnú dokumentáciu. V ošetrovateľskej prepúšťacej správe vyznačuje problémy
zaškrtnutím, prípadne krátkym opisom daného problému, zapisuje údaje o odberoch biologického
materiálu v deň prepustenia, časový údaj o podanej terapii, termíny vyšetrení, ktoré ešte neboli
zrealizované, vyhodnocuje plán ošetrovateľskej starostlivosti- aktuálne, potenciálne sesterské
diagnózy.

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

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

ošetrovateľský štandard
Prepustenie dieťaťa
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P7

Sestra vypíše
ošetrovateľskú správu v dvoch vyhotoveniach ručne, alebo prostredníctvom
nemocničného informačného systému. Obidve ošetrovateľské správy musia byť signované podpisom
preberajúcej osoby- pacienta, zákonného zástupcu a vedúcej sestry, prípadne manažérky dennej
zmeny. Jedna ošetrovateľská správa sa odovzdá pacientovi/zákonnému zástupcovi, druhá sa zakladá do
dokumentácie pacienta.

P8

Sestra odovzdá pacientovi kompletnú dokumentáciu /ošetrovateľská prepúšťacia správa, lekárska
predbežná, alebo kompletná prepúšťacia lekárska správa, kartička poistenca/ a upozorní pacienta
/zákonného zástupcu aby sa hlásil u obvodného lekára do 3 dní od prepustenia.

P9

Sestra si overí otázkami, či pacient/zákonný zástupca porozumel daným inštrukciám.

P10

Sestra sa rozlúči s pacientom a uzavrie ošetrovateľskú dokumentáciu.

P11

Sestra vypíše identifikačné údaje pacienta do Hlásenia počtu chorých, Dodatočného hlásenia zmien o
počte diét, Evidencie hospitalizovaných pacientov, vypíše ho z informačnej tabule, ukončí písomnosti v
nemocničnom informačnom systéme /dopíše intervencie sestry , potvrdenie podaných liečiv /

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient /zákonný zástupca je informovaný o plánovanom prepustení
Pacient/ zákonný zástupca je po prepustení z nemocnice informovaný o diétnom a liečebnom režime

V2
V3
V4

Zdravotná dokumentácia pacienta je kompletná a pripravená na odovzdanie
Sestra má vypísanú všetku dokumentáciu potrebnú pri prepustení pacienta. /Hlásenie počtu chorých,
Dodatočné hlásenie zmien o počte diét, Evidencia hospitalizovaných pacientov/

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu prepustenie pacienta

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-Š3

P1

PROCES

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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii pomôcky a miesto k
vykonaniu prepustenia pacienta?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola

Š4

Kód

P2 -5

P6-8

P9-10

Kód
VÝSLEDOK







V1
V2

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

4b

0b

3b

0b

2b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
zákonného zástupcu

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre pacienta

1b

0b

dokumentácie

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k, zákonného zástupcu o
plánovanom prepustení?
Poučila sestra pacienta o liečebnom režime,
vydala mu lieky na tri dni domov, v prípade
potreby, zabezpečila vydanie osobných vecí?
Pripravila a odovzdala sestra dokumentáciu
pacienta, vypísala ošetrovateľské prepúšťacie
správy, odovzdala sestra kartičky poistenca?
Overila si sestra, či porozumel p/k, zákonný
zástupca všetkým podaným informáciám?
Ukončila sestra všetky potrebné písomnosti p/k?

Kontrolné kritériá
Je p/k /zákonný zástupca oboznámený
s plánovaným prepustením?
Je pacient/ zákonný zástupca informovaný o
diétnom a liečebnom režime po prepustení z
nemocnice?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
zákonného zástupcu

Pozorovanie sestry
počas výkonu, otázka pre pacienta,
kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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V3

Je zdravotná dokumentácia pacienta kompletná a
pripravená na odovzdanie?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V4

Má sestra vypísanú všetku dokumentáciu
Otázka pre sestru,
potrebnú pri prepustení pacienta? /Hlásenie
kontrola dokumenpočtu chorých, Dodatočné hlásenie zmien o počte
tácie
diét, Evidencia hospitalizovaných pacientov/

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17- 16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho auditora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:

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



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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť správny postup dekontaminácie zdravotníckej pomôcky

Skupina starostlivosti:

Kontaminované zdravotnícke pomôcky

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent- ZA, sanitár- S

Š2

Prostredie:

pediatrické oddelenie

Š3

Pomôcky :

kontaminované zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu a materiálu, dezinfekčný
roztok podľa aktuálneho dezinfekčného plánu,
kefka,
2 ks rukavice

Š4

Dokumentácia:

Evidencia výkonu dezinfekcie , Dezinfekčný plán oddelenia,

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra/ZA/S si navlečie rukavice a pripraví dezinfekčný prostriedok určenej koncentrácie podľa
dezinfekčného plánu v potrebnom množstve.

P2

Sestra/ZA/S vloží kontaminovanú pomôcku /biologickým materiálom/ do dezinfekčného roztoku na
určený expozičný čas.

P3

Sestra/ZA/S skontroluje, či dezinfekčný roztok prenikol do všetkých dutých častí kontaminovanej
pomôcky.

P4

Sestra/ZA/S po uplynutí expozičného času pomôcku vyberie.

P5

Sestra/ZA/S realizuje mechanickú očistu pomôcky pod teplou tečúcou vodou za pomoci detergentu a
kefky.

P6

Sestra/ZA/S vizuálne skontroluje pomôcku, ak je to potrebné mechanickú očistu opakuje.

P7

Sestra/ZA/S vizuálne skontroluje funkčnosť pomôcky, ak je to potrebné odovzdá ju na vyradenie.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P8

Sestra/ZA/S vloží opätovne pomôcku do dezinfekčného prostriedku na určený čas.

P9

Sestra/ZA/S pomôcku vyberie, opláchne pod vodou a ponechá voľne vyschnúť.

P 10

Sestra/ZA/S vloží pomôcku do určeného obalu a odovzdá do centrálnej sterilizácie spolu s príslušnou
žiadankou

P11

Sestra/ZA/S urobí záznam o dezinfekcii pomôcky/ Evidencia výkonu dezinfekcie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4

Sestra/ZA/S teoreticky a prakticky ovláda dekontamináciu zdravotníckej pomôcky
Sestra/ZA/S pozná dezinfekčný plán oddelenia
Sestra/ZA/S realizuje záznam o dekontaminácií do určenej dokumentácie
Kontaminovaná zdravotnícka pomôcka je vydezinfikovaná

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

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :







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

Kód

Kontrolné kritériá

Š1--3

Má detské oddelenie potrebný personál, pomôcky
na vykonanie dezinfekcie?

Š4

Má sestra ZA/S k dispozícii potrebnú
dokumentáciu?

Metóda
hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Otázka pre sestru
Kontrola

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

dokumentácie
Kód

Kontrolné kritériá

P1

Navliekla si sestra/ ZA/S rukavice a pripravila
dezinfekčný prostriedok určenej koncentrácie podľa
dezinfekčného plánu v potrebnom množstve?

PROCES

P2

P3

P4

P5

P6-P8

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Vložila sestra/ ZA/S kontaminovanú pomôcku do
Pozorovanie sestry
dezinfekčného roztoku na určený expozičný čas?
počas výkonu,
Skontrolovala sestra/ ZA/S či dezinfekčný roztok otázka pre sestru,
prenikol do všetkých dutých častí kontaminovanej
pomôcky?
Kontrola pomôcok
otázka pre sestru,
Vybrala sestra/ ZA/S po uplynutí expozičného času
pozorovanie sestry
pomôcku z dezinfekčného roztoku?
Zrealizovala a sestra/ ZA/S mechanickú očistu
Pozorovanie sestry
pomôcky pod teplou tečúcou vodou za pomoci
detergentu a kefky?
Otázka pre sestru,
Skontrolovala sestra/ ZA/S vizuálne pomôcku a
pozorovanie sestry
vložila ju opätovne do dezinfekčného roztoku

UPOZORNENIE:




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

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

0b

P10

Pozorovanie sesVložila sestra / ZA/S pomôcku do určeného obalu a
try, otázka pre
odovzdala ju do centrálnej sterilizácie spolu s
sestru
príslušnou žiadankou?

1b

0b

P11

Kontrola dokuUrobila sestra /ZA/S záznam o dezinfekcii pomôcky/
mentácie
Evidencia výkonu dezinfekcie

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Ovláda sestra / ZA/S teoreticky a prakticky
dekontamináciu zdravotníckej pomôcky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Pozná sestra / ZA/S dezinfekčný plán oddelenia?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Používa sestra / ZA/S k dekontaminácii pomôcok
určenú dokumentáciu?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V4

Je kontaminovaná zdravotnícka pomôcka
vydezinfikovaná?

Kontrola pomôcok

1b

0b

VÝSLEDOK

V1

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18-17 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

1z3

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti


Cieľ:

Strana

zabezpečiť
poskytnutie
organizovanej
ošetrovateľskej
starostlivosti
s dodržaním
hygienicko-epidemiologických
opatrení v sanitnom voze
rýchly šetrný transport s minimálnou traumatizáciou
novorodenca



skupina novorodencov, ktorých klinický stav si vyžaduje
transport na špecializované pracovisko
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s lekárom
neonatologické oddelenie odosielajúceho a prijímajúceho oddelenia, sanitné
vozidlo
Transportný inkubátor,
transportný ventilátor,
kufrík s pomôckami na prevoz:
jeho obsahom sú lieky na KPR,
pomôcky na odsávanie,
zabezpečenie dýchacích ciest,
kanylovanie žily,
sanitné vozidlo s vybavením:
s možnosťou oxygenoterapie,
odsávania, podávania parenterálenj výživy – potrebná infúzna pumpa,
monitorovania – potrebný monitor VF so saturačnou sondou,
oblečenie pre novorodenca:
jednorazová / bavlnené plienky, ponožky, čiapka, fusačík / fleesová deka, p.p.
body,
pomôcky na zabezpečenie polohy v inkubátore
Ošetrovateľská dokumentácia , zošit na hlásenie výjazdov, príkaz na sanitku, súhlas
s prekladom 2x, informovaný súhlas

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra prevezme telefonické hlásenie o prevoze dieťaťa. Do výjazdového zošita zaznamená údaje podľa
predtlače (identifikačné údaje o rodičke, dieťati, o aktuálnom stave dieťaťa). Vypíše príkaz na sanitku,
a zabezpečí vodiča sanitky. Informuje lekára o výjazde, ktorý nahlási výjazd na 150 a pripraví žiadosť so

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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súhlasom na preklad.
P2

Sestra si pripraví transportný inkubátor. Zapne do siete, aby sa nahrieval (podľa prístrojového
vybavenia oddelenia zabezpečí zvlhčovanie v inkubátore). Pripraví lôžko pre dieťa: inkubátor vystelie
mäkkou osuškou, pripraví si poskrúcané plienky na podloženie ramienok dieťaťa, jednorazovú /
bavlnené plienky + oblečenie pre dieťa na dosiahnutie teplotného komfortu, pomôcky na zabezpečenie
polohy dieťaťa proti posunutiu (valčeky, plienky, fusačik).

P3

Sestra si pripraví prevozový ventilátor na podporné / riadené dýchanie podľa možnosti oddelenia: zloží
ventilačný okruh, skontroluje celistvosť hadíc, tiesnenie, naplnenie O2 fľaše. Funkčnosť okruhu
skontroluje napojením na centrálny rozvod kyslíka.

P4

Sestra si k inkubátoru pripraví monitor VF s funkčnou saturačnou sondou, infúzne pumpy.

P5

Sestra skontroluje obsah prevozového kufríka, doplní chýbajúce pomôcky, lieky, roztoky.

P6

Sestra v sanitnom voze napojí ohrievanie inkubátora, skontroluje funkčnosť odsávačky, kyslíkové fľaše.

P7

Sestra po príchode do odosielajúceho zariadenia sa presunie so všetkými pomôckami na oddelenie. Po
príchode na oddelenie si umyje a dezinfikuje ruky.

P8
P9
P10

P11

P12

P13

Sestra si vyžiada od odovzdávajúcej sestry všetky informácie týkajúce sa aktuálneho zdravotného stavu
dieťaťa, vizuálne zhodnotí farbu kože, typ dýchania. Pýta sa na vyprázdňovanie moču a smolky,
hlienenie, kŕmenie, podané lieky.
Sestra premerá dieťaťu TT, dieťa zabalí.
Sestra dieťaťu leukoplastom fixuje saturačnú sondu a napojí dieťa na pulzný oximeter.
Sestra vloží dieťa do vyhriatého prevozového inkubátora do zvýšenej polohy – najlepšie na boku.
Podľa stavu dieťaťa ( a ak je prítomný lekár pri preklade podľa jeho ordinácie) dieťaťu podá kyslík
z malej kyslíkovej fľaše do inkubátora – litre nastaví na prietokomeri, alebo dieťa napojí na transportný
ventilátor: v prípade CPAP natrie nostrily mesocainom a zasunie ich do nosa, pevne ich fixuje k tvári
dieťaťa, pričom platí, že pri manipulácii s kyslíkom nostrily povytiahne, aby náhlou zmenou tlaku
nespôsobila barotraumu dieťaťu.
Dieťaťu môže zaviesť orogastrickú sondu na odsávanie prebytočného vzduchu.
Auskultačne zhodnotí efektívnosť ventilácie.
V prípade riadenej ventilácie spolupracuje s lekárom pri intubácii a napájaní na ventilátor. Hlavičku
dieťaťa fixuje valčekmi alebo plienkami.
Ak má dieťa parenterálnu výživu, napojí striekačku na infúznu pumpu, podľa ordinácie lekára podá
dieťaťu ordinované lieky.
Všetky činnosti sestra vykonáva rýchlo, šetrne, a minimalizovaním času ošetrenia a traumatizácie
dieťaťa.
Sestra skontroluje dokumentáciu, ktorej súčasťou je správa o novorodencovi, správa o rodičke, súhlas
s prekladom, informovaný súhlas, prekladacia správa, sesterská prekladacia správa. Do prevozového
kufríka uloží biologický materiál: pupočníkovú krv, výtery, krv od matky.
Sestra umožní prítomným rodičom kontakt s dieťaťom, informuje ich o možnosti návštevy na oddelení,
poskytne im telefonický kontakt na špecializované pracovisko.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra v sanitke zabezpečí teplotný komfort dieťaťu – inkubátor zapne do siete. Ak dieťa vyžaduje
oxygenoterpiu – nastaví požadované litre na veľkej kyslíkovej fľaši. Skontroluje polohu dieťaťa, p.p. ju
upraví – dieťa nezakrýva celkom, aby videla farbu kože a exkurzie hrudníka. Ak si dieťa vyžaduje
odsávanie, pred cestou ho ešte poodsáva. V sanitke umiestni pulzný oximeter a pumpu tak, aby na nich
dobre videla. Skontroluje rýchlosť infúzie.

P15

Sestra počas prevozu monitoruje dieťa: sleduje saturáciu, typ a počet dychov, frekvenciu srdca, farbu
kože, správanie dieťaťa. Ak má dieťa zavedenú infúziu, sleduje aj miesto vpichu.

P16

Sestra prispôsobuje všetky činnosti počas prevozu k aktuálnemu stavu dieťaťa tak, aby viedli k jeho
stabilizácii. Ak si to výkon vyžaduje – napr. odsávanie, požiada vodiča o zastavenie vozidla.

P17

Po príchode do prijímajúceho zariadenia sestra vypne inkubátor zo siete, vypne kyslík v sanitnom voze ,
skontroluje množstvo zostávajúceho plynu, dieťa napojí na prevozovú O2 fľašu a presunie sa na
oddelenie.

P18

Sestra po príchode na oddelenie odovzdá dieťa i dokumentáciu, zreferuje stav dieťaťa pred i počas
prevozu.

P19

Sestra zaznamená do prevozového zošita: stav dieťaťa počas prevozu, čas prevozu, podané lieky, typ
oxygenácie, ako aj zásobu O2 v sanitnom voze.

P20
P21

Sestra rozoberie ventilačný okruh, dezinfikuje ho a zabezpečí jeho sterilizáciu v centrálnej sterilizácii.
Zároveň zabezpečí dezinfekciu transportného inkubátora.
Sestra doplní použité pomôcky do transportného kufríka. Prípadný nedostatok kyslíka hlási vedúcej /
staničnej sestre.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má počas transportu priechodné dýchacie cesty, adekvátnu ventiláciu.

V2

Dieťa má zabezpečené termoneutrálne prostredie po celú dobu prekladu.

V3

Dieťa má poskytnutú adekvátnu liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť, je transportovaný s minimálnou
traumatizáciou.
Matke je poskytnutý telefonický kontakt, je informovaná o možnosti návštev, prípadne hospitalizácie
ako doprovodu dieťaťa.
Všetky údaje o transporte sú zaznamenané v prevozovom zošite a dokumentácii dieťaťa.

V4
V5

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Transport patologického
novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

P2-5
PROCES







P6

Kontrolné kritériá
Zaznamenala sestra všetky údaje potrebné
k transportu, informovala lekára, zabezpečila
sanitku?
Pripravila si sestra transportný inkubátor,
ventilátor, infúznu pumpu, funkčný monitor,
skontrolovala obsah prevozového kufríka
s pomôckami?
Napojila inkubátor na nahrievanie v sanitnom
voze, skontrolovala funkčnosť odsávačky, kyslík?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie,
otázka pre sestru

1b

0b

4b

0b

1b

0b

5b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P7-11

Postupovala sestra pri preberaní dieťaťa
v odosielajúcom zariadení podľa kritérií v P7 –
P11?

P12

Skontrolovala dokumentáciu, prevzala biologický
materiál?

Otázka pre sestru

P13

Umožnila kontakt s rodičmi, poskytla im
telefonicky kontakt?

Otázka pre rodičov

UPOZORNENIE:




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

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

P17

Vypla sestra kyslík pri odchode zo sanitného
vozidla, skontrolovala, koľko kyslíka ostáva vo
fľaši?

Otázka pre sestru

PROCES

P14-16

Zabezpečila sestra adekvátnu starostlivosť
novorodencovi počas transportu, sledovala
dieťaťa, včas hlásila lekárovi prípadné zmeny
stavu?

P18-19

Zreferovala preberajúcej sestre stav dieťaťa pred
i počas prevozu, zaznamenala údaje do
prevozového zošita?

P20-21

Zabezpečila dezinfekciu použitého inkubátora,
ventilátora, doplnenie chýbajúcich pomôcok,
hlásila prípadný nedostatok kyslíka v sanitnom
voze?

Kód
V1-3
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Malo dieťa počas transportu poskytnutú
adekvátnu starostlivosť, liečbu, TNP, bolo
minimálne traumatizované?

V4

Bol poskytnutý telefonický kontakt matke,
informácie o návštevách, možnej hospitalizácii?

V5

Sú zaznamenané údaje o transporte
v dokumentácii dieťaťa a prevozovom zošite?

2z2

3b

0b

1b

0b

2b

0b

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru,
pozorovanie
novorodenca

3b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry,
kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 -24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Platné od:
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Procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Skupina starostlivosti:

odobrať vzorku krvi predpísaným spôsobom v súlade so stanovenými kritériám
 minimalizovať negatívne pocity pacienta v súvislosti s odberom
krvi
 dodržiavať bezpečnú manipuláciu s odobratou krvou
Pacienti hospitalizovaní na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Ošetrovňa, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

injekčná ihla 1 ks,
striekačka 1 ks,
dezinfekčný roztok,
tampóny na dezinfekciu 2 ks,
skúmavka označená menom pacienta a požadovaným vyšetrením,
leukoplast na prelepenie vpichu 1x 7 cm,
štvorec buničitej vaty - podložka pod končatinu 10x10 cm,
emitná miska,
rukavice 2 páry,
Esmarchovo ovínadlo,
stojan na skúmavky

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

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

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry
pri odbere venóznej krvi

Platné od:

01.11.2014
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P2

Sestra pripraví pomôcky, sestra a lekár používajú jednorazové pomôcky, dbajú o svoju bezpečnosť, používajú ochranné pomôcky, každý biologický materiál sa považuje za infekčný.

P3

Sestra skontroluje označenie skúmaviek a privolá lekára, vysvetlí pacientovi/podľa veku/ potrebu a
postup výkonu, pripraví si pomôcky na dosah ruky, pod končatinu umiestni štvorce z buničitej vaty,
pred odberom zistí, či pacient nemá alergiu na dezinfekčný roztok

P4
P5

Sestra uloží pacienta do vhodnej polohy, podľa zdravotného stavu
Počas spolupráce pri odbere udržiava slovný kontakt s pacientom, sleduje jeho reakcie, minimalizuje
jeho negatívne pocity

P6

Sestra priloží Esmarchovo ovínadlo asi 5 cm nad miesto vpichu a vyzve pacienta /podľa veku/ aby podporil náplň žily zatváraním a otváraním ruky a päste, ak je pacient malý, robí tieto pohyby s pacientovou
končatinou.

P7

Sestra dôkladne vydezinfikuje miesto vpichu a osuší čistým tampónom, lekár zavedie ihlu do vyhliadnutej žily a odoberie krv na potrebné vyšetrenie pri uzatvorenom systéme

P8

Pri otvorenom systéme: Sestra vstrekuje krv do skúmavky opatrne, plynulo po stene skúmavky, aby sa
nevytvorila pena, dodržiava stanovené množstvo krvi

P9

Sestra skontroluje miesto vpichu, prípadne prelepí, tlakom zastaví krvácanie

P 10

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok, použité jednorazové pomôcky odprace do nádob
určených na likvidáciu biologického odpadu

P 11

Sestra zaznamená odber krvi do ošetrovateľskej dokumentácie

Upozornenie: pri každom odbere treba postupovať tak, akoby išlo o pacienta s podozrením na HIV
alebo infekčnú chorobou, používajte rukavice. Skúmavku s krvou od pacienta
s pozitivitou na HIV alebo HBSAG označte červeným písmom!
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2

Pacient spolupracuje počas odberu /podľa veku/
V ošetrovateľskej dokumentácii je zaznamenaný odber krvi, kódy vyšetrení sú zalepené v zdravotnej
dokumentácii pacienta, ak sa daný systém v nemocnici používa

V3

U pacienta sa nevyskytli komplikácie v súvislosti s odberom krvi

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spolupráce sestry pri odbere
venóznej krvi

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Š4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

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

P2 -6

Ovláda sestra pracovný postup spolupráce pri
odbere venóznej krvi?

P7-9

Realizovala sestra správny postup počas spolupráce a pri samotnom odbere?

P10

Zabezpečila sestra transport odobratej krvi do
príslušného laboratória?

P 11

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

P 12

Zaznamenala sestra odobratie krvi do ošetrovateľskej dokumentácie?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

5b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

Kód
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V1

Kontrolné kritériá
Spolupracoval pacient /podľa veku/ pri odbere
krvi s personálom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Je v dokumentácií záznam o odbere krvi na vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Vyskytli sa počas odberu krvi komplikácie?

Otázky pre sestru

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
Spolupráca pri aplikácii
intravenóznych injekcií

Revízia č.:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Aplikovať indikované lieky intravenóznou cestou

Skupina starostlivosti:

deti s indikáciou liečby formou intravenóznej injekcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, lekár

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie

Š3

Pomôcky :

Ordinované lieky,
riediaci roztok na lieky,
2 ks jednorazové ihly,
2 ks jednorazové striekačky,
1 ks intravenózne kanyly,
1 ks uzáver na kanylu,
dezinfekčný roztok,
3 ks vatové tamóny,
10 ks štvorce buničitej vaty,
esmarchovo ovínadlo,
náplasť,
emitná miska

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pripraví na podnos pomôcky s ordinovaným liekom.

P2

Sestra natiahne ordinovaný liek do striekačky, každý liek musí byť v osobitnej striekačke označenej
názvom lieku, ordinovaný roztok dotiahne roztokom glukózy alebo aqua pro injektione

P3

Sestra privolá lekára, ktorý bude aplikovať ordinovaný liek intravenózne.
Na základe vyhlášky MZ SR č.364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej
sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou
asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom, sestra aplikuje lieky intravenózne na základe
písomného poverenia lekára a s jej súhlasom.

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

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

ošetrovateľský štandard
Spolupráca pri aplikácii
intravenóznych injekcií
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P4

Sestra informuje p/k o výkone vhodným spôsobom a vysvetlí mu nutnosť a postup výkonu
(vzhľadom na vek).

P5

Sestra uloží dieťa do polohy na chrbát a nájde vhodnú žilu na aplikáciu (v kubitálnej jamke, na chrbte
ruky).

P6

Sestra pod ruku položí štvorec buničtej vaty a esmarchovým ovínadlom stiahne ruku nad miestom
vpichu.

P7

Sestra počas vpichu fixuje ruku dieťaťa aby ňou nepohlo.

P8

Sestra po podaní lieku tampónom prekryje miesto vpichu a prelepí ho náplasťou.

P9

Sestra počas výkonu komunikuje s pacientom.

P10

Sestra odloží použitý materiál na obvyklé miesto:
•
použitý jednorazový materiál vhodí do označenej nádoby na odpad
•
pomôcky znečistené biologickým materiálom vhodí do nádoby na biologický odpad
•
ostatné pomôcky vydezinfikuje a odloží na určené miesto

P11

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie a sleduje pacienta, či uňho nedošlo k nežiaducim reakciám
po podaní lieku.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient pozná dôvod aplikácie lieku a postup pri aplikácii (podľa veku p/k).

V2

Pacient spolupracuje pri výkone (podľa veku).

V3

Výkon je zrealizovaný bez komplikácií.

V4

V dokumentácii je zaznamenané aplikovanie intravenóznej injekcie aj sledovanie pacienta po jej
podaní.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu spolupráca pri podaní intravenóznej
injekcie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2
Š3

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

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vedomosti na realizáciu
výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Ovláda sestra pracovný postup a prípravu
pomôcok na intravenózne podanie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

P2

Pripravila si sestra potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P3

Je k výkonu privolaný lekár?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P4

Informovala sestra pacienta o výkone?

1b

0b

4b

0b

1b

0b

Š4

Kód
P1

PROCES







P 5-8

P9

Dodržala sestra pri spolupráci pri aplikácii
intravenóznej injekcie správny postup?
Komunikuje sestra počas výkonu s p/k?

Otázka pre pacienta
Sledovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre pacienta

UPOZORNENIE:




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

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

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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P10

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Sledovanie sestry
počas výkonu

P11

Je zabezpečené sledovanie p/k po výkone a
realizovaný záznam v dokumentácií?

Kontrola dokumentácie, otázka pre
sestru

Kód

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Pacient pozná dôvod aplikácie lieku a postup
intravenóznej injekcie /podľa veku/?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Pacient spolupracuje pri výkone /podľa veku/?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Výkon je zrealizovaný bez komplikácií?

Otázka pre sestru

1b

0b

V4

V dokumentácii je zaznamenané aplikovanie
intravenóznej injekcie?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

2z2

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84%)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber moču u dojčiat a batoliat

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Získať vzorku moču v súlade so stanovenými kritériami predpísaným
spôsobom
Dojčatá a batoľatá s indikáciou odberu moču na biochemické a
kultivačné vyšetrenie
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Š3

Pomôcky :

zdravotnícke zariadenie - kúpeľňa, WC, izba s vaničkou na kúpeľ dojčiat, lôžko
dojčaťa alebo batoľaťa
jednorazové rukavice 1 pár, osuška 1 ks,
jednorazová podložka 1 ks,
nádoba s teplou vodou 1 ks,
dezinfekčný roztok podľa zvyklosti oddelenia
sterilná destilovaná voda 10 ml,
sterilný detský sáčok na odber moču 1 ks,
gáza na umývanie a utieranie 4ks,
emitná miska 1 ks,
označená skúmavka na moč na biochemické vyšetrenie moču 1 ks,
sterilná označená skúmavka na kultivačné vyšetrenie moču 1 ks,
stojan na skúmavky 1 ks,
krém na ošetrenie kože 1 ks,
príslušná vypísaná žiadanka na odber biologického materiálu 1ks,
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia
- množstvo použitých pomôcok záleží od celkového stavu dieťaťa, jeho spolupráci
pri odbere a iných faktorov

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia dieťaťa

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi sprievodcu dieťaťa, najčastejšie matku o nutnosti a význame odberu moču v prípade,
že je s dieťaťom hospitalizovaná

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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P2

Sestra zabezpečí toaletu genitálií dieťaťa, alebo celkový kúpeľ v kúpeľni, príp. v izbe s vaničkou pred
samotným odberom moču. Matka v prípade hospitalizácie spolupracuje so sestrou. Sestra kladie dôraz
najmä na dokonalú hygienu genitálií pred samotným odberom. Poučí aj matku

P3

Sestra zabezpečí toaletu genitálií u dieťaťa na lôžku, ak nie je možný celkový kúpeľ. Sestra podloží pod
dieťa jednorazovú podložku. Rozbalí dieťa. Použije jednorazové rukavice. Umýva genitálie gázou
namočenou v teplej, príp. sterilnej destilovanej vode, resp. dezinfikuje a používa dezinfekčný roztok
podľa zvyklosti oddelenia. Použitý jednorazový materiál odloží do emitnej misky

P4

Sestra nalepí jednorazový odberový sáčok na ústie močovej rúry. Zabalí dieťa do plienky tak, aby bola
pravdepodobnosť zachytenia moču čo najvyššia

P5

Sestra priebežne kontroluje, či sa dieťa vymočilo. Poučí matku o nutnosti častejšej kontroly plienky. Ak
sa dieťa vymočilo, ale v odberovom sáčku moč nie je zachytený, sestra postup zopakuje od P3

P7

Sestra/matka ošetrí genitálie vhodným krémom, v prípade podráždenia pokožky po odlepení
odberového sáčku

P8

Sestra môže odobrať moč batoľaťu priamo do pripravenej skúmavky po kúpeli a toalete genitálií. Po
osušení genitálií zabezpečí polohu dieťaťa v podrepe, najlepšie vo vani. Vyzve ho k močeniu. Pokúsi sa
zachytiť stredný prúd moču priamo do pripravených skúmaviek. Sestra po odbere dokončí toaletu
genitálií. Dieťa oblečie. Sestra počas celého výkonu udržiava s dieťaťom slovný kontakt, sleduje jeho
reakcie, vyzýva ho na spoluprácu a minimalizuje negatívne pocity

P9

Sestra môže odobrať požadovanú vzorku moču u batoľaťa do sterilnej Petriho misky, ak dieťa
nespolupracuje pri odbere moču vyššie uvedeným spôsobom. Do vydezinfikovaného nočníka podľa
dezinfekčného plánu oddelenia, aseptickým spôsobom vloží sterilnú Petriho misku. Dieťa po toalete
genitálií posadí na nočník, počká, kým sa vymočí. Ak je prítomná matka, vyzve ju k spolupráci. Použije
jednorazové rukavice a aseptickým spôsobom vytiahne Petriho misku naplnenú močom. Moč vleje do
pripravených odberových skúmaviek

P10

Sestra zabezpečí včasné odoslanie označenej vzorky moču, so správne vyplnenou žiadankou do
príslušného laboratória

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie všetkých použitých pomôcok.

P12

Sestra zaznamená odber moču do zdravotnej/ošetrovateľskej dokumentácie dieťaťa podľa zvyklosti
pracoviska

P13

Sestra zabezpečí dokumentáciu výsledkov vyšetrenia do zdravotnej dokumentácie dieťaťa

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sprievodca/matka pozná význam vyšetrenia moču u dieťaťa, pri odbere spolupracuje, ak je s dieťaťom
hospitalizovaná

V2

Pacient má odobratý moč za aseptických podmienok

V3

Pacient má zabezpečený dostatočný príjem tekutín

V4

Odber moču u dojčaťa/batoľaťa je správne vykonaný a má záznam v dokumentácii o odbere

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu odber moču u dojčiat a batoliat

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sprievodcu dieťaťa/matku;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kontrola

Š4

Kód
P1

PROCES







Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

4b

0b

2b

0b

1b

0b

dokumentácie

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra sprievodcu dieťaťa/matku
s priebehom vyšetrenia?

P2 -9

Ovláda sestra pracovný postup pri odbere
moču?

P10

Zabezpečila sestra včasný transport odobratého
materiálu do príslušného laboratória so správne
vyplnenou žiadankou?

P11-13

Áno

Zabezpečila sestra dokumentáciu
a uloženie pomôcok?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
zákonného zástupcu
dieťaťa

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

Kód
V1

V2 -3

Bol zákonný zástupca dieťaťa/ oboznámený
s priebehom vyšetrenia?
Bol p/k urobený výkon predpísaným spôsobom a
bol záznam o odbere v dokumentácii
zaznamenaný?

1
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Kontrolné kritériá

Revízia č.:

Metóda hodnotenia
Otázka pre
zákonného zástupcu
dieťaťa
Pozorovanie sestry
počas výkonu

2z2

Áno

Nie

1b

0b

2b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 12 bodov (93 % - 80%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (73 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie telesnej teploty

Platné od:

01.11.2014

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

•
zistiť telesnú teplotu pacienta
•
posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú telesnú teplotu
pacienti hospitalizovaní na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

vyšetrovňa na oddelení, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

-lekársky teplomer, teplomer bezkontaktný, digitálny /podľa možností oddelenia
- štvorce buničitej vata,
-emitná miska,
-ak sa používajú lekárske teplomery, tak dóza so skúmavkami a s dezinfekčným
roztokom, v ktorom stoja teplomery označené číslom postieľky /podľa zvyklostí
oddelenia

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi faktory ovplyvňujúce TT, (vek, denný čas, telesná aktivita, teplota okolia)

P2

Sestra oboznámi p/k o danom výkone / podľa veku /

P3

Sestra sleduje správanie pacienta

P4

Sestra si pripraví pomôcky

P5

Skontroluje celistvosť teplomeru, funkčnosť teplomera, telesnú teplotu meria 3 x denne , ak lekár neurčí inak alebo dieťa nemá zvýšené teploty

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie telesnej teploty

Platné od:

01.11.2014
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P6

Sestra väčším deťom rozdá vydezinfikované teplomery, poučí ich, aby si teplotu merali sami 7-10 min,
nepokojným deťom alebo pri podozrení na zámerné ovplyvňovanie teploty, meria teplotu sama

P7

Pri meraní TT sa sestra riadi zásadami pre jednotlivé miesta merania:
v axile – pokožka v axile musí byť suchá, dieťa musí byť kľudné , nepohybuje pažou, ruka pod ktorou
meriame TT je položená na druhom ramene, lakeť je pritisnutý hrudníku - merajte 7-10 min.
nemerať u nekľudných detí a v bezvedomí
v konečníku - meria sa u malých detí a u detí v bezvedomí s použitím : teplomera, ktorý sa musí držať
počas doby merania TT v konečníku, ampula konečníka musí byť prázdna
normálna teplota v rekte sa pohybuje medzi 36,6- 37,4°C je o 0,5°C vyššia než v axile

P8

Po ukončení merania sestra všetky teplomer očistí, bez ortuťové strasie, dezinfikuje a uloží

P9

Sestra namerané hodnoty zaznamená do dokumentácie p/k

P10

Sestra informuje ošetrujúceho lekára o nameraných zvýšených hodnotách TT a zabezpečí potrebné
ordinácie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacientovi sa TT meria v stanovených intervaloch

V2

Pacient spolupracuje pri meraní a dodržiava inštrukcie /podľa veku/

V3

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

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu merania telesnej teploty

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód
P1-2
P 3-6
PROCES







Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

4b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce TT,
oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?
Ovláda sestra pracovný postup merania telesnej
teploty?

P7

Zabezpečila sestra dekontamináciu pomôcok?

P8-9

Zaznamenala sestra do dokumentácie p/k
namerané hodnoty?
Informovala sestra lekára o zistených
skutočnostiach?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka na lekára

UPOZORNENIE:




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

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

Revízia č.:
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Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia?

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Dodržiava pacient pokyny sestry pri meraní TT?

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

VÝSLEDOK

Kód

V3

Mal p/k vykonaný záznam v dokumentácií?

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

zistiť hodnotu tlaku krvi

•

posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú tlak krvi

Skupina starostlivosti:

pacienti s indikáciou merania tlaku krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Izba pacienta, vyšetrovňa

Š3

Pomôcky :

Tlakomer, fonendoskop, pero, blok

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná - ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra realizuje meranie tlaku krvi podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby

P2

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

P3

Sestra oboznámi väčšie dieťa s výkonom

P4

Sestra uloží dieťa do vhodnej polohy. Ak nie je inak špecifikované, pacient sedí, horná končatina je
mierne ohnutá, dlaň smeruje hore a predlaktie je podoprené vo výške srdca

P5

Sestra zabezpečí, aby pacient nebol 5 - 15 minút pred meraním tlaku po námahe

P5

Sestra zvolí správnu šírku manžety podľa obvodu ramena pacienta

P6

Sestra priloží manžetu okolo obnaženého ramena asi 2 - 3 cm nad lakťovou jamkou

P7

Sestra priloží fonendoskop do lakťovej jamy a nafúkne manžetu tlakomera na dostatočne vysokú hodnotu

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie tlaku krvi

Platné od:
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P8

Sestra auskultuje tlak krvi za súčasného pomalého a rovnomerného znižovania tlaku v manžete

P9

Sestra odčítava hodnoty tlaku krvi vo výške očí

P10

Sestra celý postup zopakuje po 1 - 2 minútach, ak je potrebné potvrdiť presnosť merania

P11

Sestra zaznamená hodnotu tlaku krvi a čas do dokumentácie pacienta

P12

Sestra uloží pomôcky

P13

Sestra nahlási výraznú zmenu tlaku krvi ošetrujúcemu lekárovi

P14

Sestra poučí väčšie dieťa, event. sprevádzajúcu osobu o príznakoch hypertenzie a hypotenzie

2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient má meraný tlak krvi podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby

V2

Pacient pozná hodnotu nameraného tlaku krvi

V3

Pacient je poučený o príznakoch hypertenzie a hypotenzie

V4

V dokumentácii sú zaznamenané hodnoty tlaku krvi v jednotlivých časových intervaloch

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

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

Ošetrovateľský audit

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu merania tlaku krvi

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

Š4

Kód
P2
P3

VÝSLEDOK

PROCES

P4-9

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Má sestra vedomosti o faktoroch, ktoré ovplyvňujú tlak krvi a vie ich posúdiť?
Oboznámila sestra pacienta s výkonom ?
Ovláda sestra techniku merania tlaku krvi ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre P/K

1b

0b

Pozorovanie sestry

6b

0b

Kontrola OSE
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Zaznamenala sestra údaj o nameranej hodnote
tlaku krvi do dokumentácie ?

P11

Informovala sestra ošetrujúceho lekára
o zmenených hodnotách tlaku krvi ?

Otázka pre lekára

P12

Poučila sestra pacienta o prejavoch hypertenzie
alebo hypotenzie ?

Otázka pre P/K

V1

Kontrolné kritériá
Má pacient meraný tlak krvi podľa ordinácie lekára?

UPOZORNENIE:




Nie

Metóda hodnotenia

P10

Kód

Áno

0b

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

0b

Š1

pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre lekára;
otázka pre sestru;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

3b

ŠTRUKTÚRA

Kód









1b

Dátum :
Metódy :

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

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

V2 -3

V4

Zaznamenala sestra správne údaje o nameraných
hodnotách tlaku krvi do dokumentácie ?

1

Platné od:

01.11.2014
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Je pacient informovaný o hodnotách tlaku krvi?
Má pacient dostatok vedomostí o príznakoch
hypertenzie, hypotenzie ?

Revízia č.:

Otázka pre P/K

Kontrola OSE
kumentácie

do-

2z2

2b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 17 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (85 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Meranie pulzu

Platné od:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zistiť frekvenciu, pravidelnosť a kvalitu pulzu.

Skupina starostlivosti:

Deti s indikáciou merania pulzu.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii, zdravotnícky asistent
zdravotnícke zariadenie - izba pacienta, vyšetrovňa, ambulancia.
hodinky so sekundovou ručičkou (stopky) 1 ks,
pulzný oximeter 1 ks,
monitor VF 1 ks,
fonendoskop1 ks,
písacie potreby,
zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia
- výber použitých pomôcok závisí od konkrétnej situácie a aktuálneho zdravotného
stavu dieťaťa

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia dieťaťa

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

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

P2

Sestra oboznámi dieťa s výkonom a požadovanej miere spolupráce (dodržanie polohy, kľud) –
adekvátne veku a mentálnej úrovni a pomôže mu zaujať pohodlnú polohu. V prípade hospitalizácie
matky s dieťaťom ju vyzve k spolupráci, aby tak eliminovala stres u dieťaťa.

P3

Sestra si zvolí vhodné miesto merania pulzu. (Najčastejšie sa meria radiálny pulz). Dlaň má dieťa
pritom obrátenú smerom nadol.

P4

Sestra miernym tlakom troch prstov ruky vyhmatá pulz. Pulz sa nesmie merať iba palcom, pretože to
skresľuje nameraný výsledok. U novorodencov a dojčiat setra meria frekvenciu srdcových oziev
pomocou fonendoskopu auskultáciou na hrudníku.

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P5

Sestra zaznamenáva frekvenciu pulzu, pričom si všíma aj jeho kvalitu a pravidelnosť.

P6

Sestra ráta pulz:

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

celú minútu, ak je pulz nepravidelný

P7

Sestra môže odmerať pulz dieťaťu aj pomocou pulzného oximetra a monitora vitálnych funkcií. Po
správnom založení snímača (prstový štipec, Y konektor, vrapovaný snímač.... ) zapne prístroj a po
načítaní požadovaných údajov tieto zaznamená do dokumentácie dieťaťa.

P8

Sestra zaznamená zistené údaje do dokumentácie pacienta.

P9

Sestra realizuje meranie pulzu podľa ordinácie lekára alebo podľa potreby.

P 10

O zistených odchýlkach sestra informuje lekára.

P 11

Sestra adekvátne veku a zdravotnému stavu dieťa edukuje o postupe merania pulzu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa je adekvátne veku a celkovému stavu informované o meraní pulzu. Ak je hospitalizovaný aj
sprievodca/matka pozná význam merania pulzu.

V2

Dieťa má meraný pulz v stanovených intervaloch.

V3

V dokumentácii dieťaťa je zaznamenaný údaj o nameranej hodnote pulzu.

UPOZORNENIE:




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

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1

Š4







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sprievodcu dieťaťa/matku;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
sprievodcu
dieťaťa/matku

Áno

Nie

1b

0b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra sprievodcu dieťaťa/matku
s priebehom vyšetrenia?

P2

Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce frekvenciu
pulzu

1b

0b

P3

Pozná sestra vhodné miesta merania?

1b

0b

P4

Ovláda techniku merania pulzu vzhľadom k veku
dieťaťa?

1b

0b

1b

0b

2b

0b

P5

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Hodnotila sestra kvalitu a pravidelnosť pulzu?
Otázka pre sestru

P 6-7

Odmerala sestra dieťaťu pulz správne zvoleným
postupom?

Pozorovanie počas
výkonu

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P8

Zaznamenala sestra údaje o nameranej hodnote
do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P9

Realizuje setra meranie pulzu podľa ordinácie
lekára?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P10

Oznámila sestra lekárovi zistenú hodnotu pulzu?

Otázka pre sestru

1b

0b

P11

Poučila sestra dieťa adekvátne jeho veku o
postupe merania pulzu?

Otázka pre
dieťa/matku

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrolné kritériá

V1

Bol sprievodca dieťaťa/matka oboznámený
s priebehom vyšetrenia?

V2

Má dieťa meraný pulz v stanovených intervaloch?

V3

Má dieťa v dokumentácii zaznamenaný údaj o
nameranej hodnote pulzu?

V Ý SL E DOK

Kód

Metóda hodnotenia
Otázka pre
sprievodcu
dieťaťa/matka

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 14 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
Posúdiť frekvenciu, kvalitu, charakter dychu, zhodnotiť typ
dýchania,
•
Posúdiť faktory, ktoré ovplyvňujú dýchanie
•

Posúdiť vplyv zdravotných problémov pacienta na dýchanie

Skupina starostlivosti:

deti s indikáciou merania dychu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra / zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

izba pacientov, vyšetrovňa

Š3

Pomôcky :

hodinky so sekundovou ručičkou, stopky / 1 ks.
monitor VF / podľa možností oddelenia, fonendoskop

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi: farbu kože a slizníc ( bledosť, cyanóza....), polohu pacienta pri dýchaní, celkový stav
a správanie pacienta, faktory ovplyvňujúce frekvenciu dychu: aktivita, teplota prostredia, stres, liečba
atď.

P2

Sestra pozoruje a počíta frekvenciu dychov:
 ak je dýchanie pravidelné- 30 sek.,
 ak je dýchanie nepravidelné- 60 sek.
Sestra počíta nádych a výdych za jeden dych.

P3
P4

Pacientovi, ktorý je v bezvedomí plytko dýcha i u malých detí, sestra položí fonendoskop na hrudník
a počíta frekvenciu dychov.

P5

Sestra sleduje i sprievodné piskoty pri dýchaní.

UPOZORNENIE:




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

Sestra vyšetruje dych podľa ordinácie lekára.

P7

Sestra zaznamená nameraný údaj a charakter dýchania do dokumentácie pacienta.

P8

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

P9

Sestra poučí pacienta/ v závislosti od veku/, aby informoval ošetrujúci personál o problémoch
s dýchaním.

2z2

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient informuje sestru o problémoch pri dýchaní.

V2

Pacient má merané a pozorované dýchanie v stanovených intervaloch

V3

V dokumentácii je realizovaný záznam o vyšetrení dychu.

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1-4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

4b

0b

Má sestra pripravené pomôcky?
Zvolila sestra vhodné prostredie?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu pacienta?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce frekvenciu
dychu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Rozhovor so sestrou

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

P2

Dodržala sestra techniku merania dychu?

P3-4

Ovláda sestra techniku merania dychu?

P5

Sledovala sestra i sprievodné zvuky počas
dýchania?

Otázka pre sestru

P6

Dodržala sestra ordinovanú frekvenciu merania
dychu?

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas činnosti

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P7

Zaznamenala sestra výsledok vyšetrenia dychu do
dokumentácie?

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

P8

Informovala sestra ošetrujúceho lekára o
zistených abnormalitách dýchania:

Otázka pre ošetrujúceho lekára

P9

Poučila sestra pacienta o nahlásení ťažkostí pri
dýchaní?

Otázka pre pacienta

2z2

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Dodržiava pacient pokyny sestry

Otázka pre pacienta

1b

0b

1b

0b

1b

0b

VÝSLEDOK

Kód

V2

Má pacient merané a pozorované dýchanie v
stanovených intervaloch?

V3

Má pacient zaznamenané údaje o dýchaní v
dokumentácii?

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 13 bodov (93 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:



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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

dosiahnuť požadovaný účinok liekov

Skupina starostlivosti:

pacienti s indikáciou perorálneho podávania liekov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

izba pacienta, vyšetrovňa

Š3

Pomôcky :

liekový podnos alebo vozík,
lieková karta s ordináciou lekára,
lieky v originálnych baleniach,
liekové nádoby,
vhodný nápoj na zapitie lieku,
podľa potreby:
lyžice,
lyžičky,
odmerky,
kvapkadlo,
nožnice,
drvič piluliek,
štvorce buničitej vaty,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná, ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Sestra pripraví lieky podľa ordinácie lekára a všetky pomôcky na podávanie liekov per os
P2

Sestra identifikuje pacienta požiadaním, aby povedal svoje meno alebo porovnaním jeho mena na liekovej karte

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

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

P3

•
•
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druhu podávaného lieku
dôvode a spôsobe podávania lieku
očakávaných účinkoch lieku
špecifických prejavoch u pacienta (napr., po diuretikách bude viac močiť)
dodržiavaní špecifických zásad pri užívaní konkrétneho druhu lieku, s cieľom dosiahnuť
efekt liečby (užívanie liekov nalačno, po jedle, medzi dvoma jedlami, v pravidelných
intervaloch,)
vhodných a nevhodných nápojoch na zapitie lieku
dôležitosti včas hlásiť vedľajšie účinky lieku (búšenie srdca, návaly tepla, nauzeu,
vracanie, svrbenie pokožky, vyrážky a pod.

Sestra posúdi celkový zdravotný stav pacienta:
•
•
•
•

P5

Revízia č.:

Sestra informuje dieťa (ev. sprevádzajúcu osobu) primeraným a zrozumiteľným spôsobom o:
•
•
•
•
•

P4

ošetrovateľský štandard

schopnosť užiť liek per os
schopnosť udržať liek v žalúdku
hodnoty pulzu, dychu, krvného tlaku (pri podávaní liekov, ktoré tieto hodnoty
ovplyvňujú)
schopnosť zaujať vhodnú polohu pri užívaní lieku (sed, polosed)

Sestra skontroluje pred podaním lieku na originálnom balení:
•
•
•

názov lieku, gramáž a lehotu expirácie (trojitá kontrola)
lekárom predpísané množstvo a dávkovanie
pri špeciálnych liekoch presný časový harmonogram podania

P6

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

P7

Sestra podá pacientovi liek:
•
•
•

•
•
P8

Sestra monitoruje účinky liekov:
•
•

P9

pomôže dieťaťu do vhodnej polohy na užitie lieku per os
venuje pozornosť užitiu lieku
dojčatám, batoľatám, menším deťom, ak je potrebné - tablety rozdrví, podá do úst,
sestra poskytne pacientovi dostatok vhodnej tekutiny (voda, čaj), aby mohol liek
prehltnúť a zapiť (tekutiny uľahčujú prehĺtanie a napomáhajú vstrebávanie z GIT –u)
skontroluje dutinu ústnu a presvedčí sa, či pacient liek užil
v prípade, ak pacient liek odmietne, sestra informuje o tejto skutočnosti lekára

očakávané účinky liekov (napr. úľava bolesti)
nežiaduce účinky liekov (napr. alergické prejavy)

Sestra zaznamená do pacientovej dokumentácie podanie lieku, ako aj všetky údaje, ktoré
s podávaním liekov per os

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

Dieťa (ev. sprevádzajúca osoba) je informované o:
•
•
•
•
•
•

druhu podávaného lieku
dôvode jeho podania
očakávanom účinku lieku
špecifických prejavoch
potrebe dodržiavať zásady pri jeho užívaní
dôležitosti hlásiť vedľajšie účinky lieku

V2

Totožnosť pacienta je identifikovaná pred podávaním lieku

V3

Pacient nemá prejavy alergie na podávaný liek

V4

Pacientovi je liek podávaný na základe predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu v stanovenom
množstve a čase

V6

Pacient prijíma pri užití lieku dostatočné množstvo vhodných tekutín

V7

Lieky, ktoré pacient užíva, sú zaznamenané v dokumentácii

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

Audit ošetrovateľského
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Svet zdravia, a.s.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácia liekov per os

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :







ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

dokumentácie
Kód

Kontrolné kritériá
Identifikovala sestra pacienta pred podaním lieku?

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

PROCES

Informovala sestra pacienta (ev. sprevádzajúcu
osobu) o:

P2-3

•
druhu podávaného lieku
•
dôvode, spôsobe a forme podávania lieku
•
očakávaných účinkoch lieku?
•
špecifických prejavoch lieku?
•
dodržiavaní špecifických zásad pri užívaní
lieku?
•
vhodných a nevhodných nápojoch na
zapitie lieku?
•
dôležitosti včas hlásiť vedľajšie účinky
lieku?

Otázka pre p/k

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Posúdila sestra pred podaním lieku:
•
schopnosť pacienta užiť liek
Otázka pre sestru
•
schopnosť pacienta udržať liek v žalúdku
•
schopnosť pacienta zaujať vhodnú polohu
na užitie lieku?

2z3

2b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

•
hodnoty pulzu, dychu a krvného tlaku v
Kontrola dokumenprípade, že podala liek ovplyvňujúci tieto hodnoty tácie
P5

Realizovala sestra trojitú kontrolu lieku pred jeho
podaním?
Pripravila sestra správne množstvo lieku pre pacienta?

P6-7

Zabezpečila sestra vhodnú polohu pacienta na
užitie lieku per os?
Zabezpečila sestra pacientovi dostatočné množstvo vhodnej tekutiny na zapitie lieku?
Overila si sestra, či pacient užil liek?
Monitorovala sestra účinky liekov?

P8
Zisťovala sestra nežiadúce účinky liekov?

P9

VÝSLEDOK

Kód
V1-2

Kontrola dokumentácie

Zaznamenala sestra do dokumentácie pacienta
Kontrola dokuvšetky potrebné údaje súvisiace s podávaním
mentácie
liekov?

Kontrolné kritériá
Má pacient (ev. sprevádzajúca osoba) dostatočné
informácie o:
•
•
•

podávanom druhu lieku?
jeho účinkoch?
možnom výskyte nežiaducich účinkov?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Je pacient informovaný o potrebe hlásiť nežiaduci
účinok lieku sestre?
V3

V4

Vyskytli sa u pacienta známky alergie na podávaný liek?

Bol pacientov zdravotný stav posúdený pred po- Kontrola dokumendaním lieku, ktorý ovplyvňuje činnosť vitálnych tácie
funkcií?

V5

Je pacient schopný prehĺtať liek?

V6

Zapíja pacient lieky dostatočným množstvom
vhodných tekutín?

V7

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Obsahuje dokumentácia pacienta všetky podstatné údaje súvisiace s podávaním liekov per os?

Otázka pre sestru

Kontrola dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 17 bodov (95 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:



dosiahnuť liečebný alebo úľavový efekt



aplikovať liek bezpečne s dodržaním pracovného postupu steri-

Skupina starostlivosti:

lity
deti s indikáciou liečby formou intramuskulárnej injekcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra

Š2

Prostredie:

vyšetrovňa, izba pacienta

Š3

Pomôcky :

jednorazové injekčné striekačky / 2 ks/
jednorazové ihly / 3 ks/,
ordinovaný liek,
roztok na riedenie lieku,
tampóny alebo štvorce/ 4 ks/,
antiseptický prostriedok / 3ml./,
emitná miska
spotreba závisí od závažnosti stavu pacienta, diagnózy, veku, pohlavia, hmotnosti a
ďalších faktorov.

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3

Sestra si overí správnosť liekového predpisu, a zároveň zisťuje , či už mal pacient v minulosti alergickú
reakciu na daný liek.
Sestra si pripraví pomôcky na aplikáciu lieku a urobí trojitú kontrolu lieku / názov, gramáž, expirácia
lieku /
Sestra si pred výkonom umyje ruky.

UPOZORNENIE:




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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P4

Sestra pripraví liek na aplikáciu, pri pracovnom postupe dodržiava zásady sterilnej techniky.

P5
P6

Sestra identifikuje pacienta / porovnaním jeho mena na teplotnej tabuľke a označením na postieľke /.
Sestra informuje dieťa / v závislosti od veku / o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe podávania
lieku.
Sestra pomôže dieťaťu ľahnúť si na chrbát, na bok, na brucho alebo zaujať sediacu polohu podľa toho,
aké miesto vpichu zvolí. Pri nekľude pomôže dieťa pridržať druhá sestra /zdravotná asistentka/.
Sestra vyberie miesto vpichu bez kožných lézií, precitlivenosti vpichu, zatvrdlín či lokálneho zápalu. Najvhodnejšie miesto je stredný gluteálny sval, u dojčiat svalstvo vonkajšej strany stehna v jeho strednej
tretine. Pri predpoklade častého podávania injekcií, strieda miesto vpichu.
Sestra nasadí na striekačku ihlu a odstráni z nej prebytočný vzduch.
Sestra vydezinfikuje zvolené miesto vpichu v rozsahu 4 x 4 cm a aplikuje liek do svalu:

požiada dieťa, aby sa uvoľnilo

použije nedominantnú ruku na napnutie kože v mieste vpichu a druhou rukou aplikuje liek

striekačku drží medzi palcom a ukazovákom a prepichne kožu rýchlym pohybom pod uhlom 90
stup. a ihlu zasunie do svalu

aspiruje , t.j. Potiahne piest striekačky nazad /týmto spôsobom si overí, či nie je ihla v cieve. Ak sa v
striekačke zjaví krv, vytiahne ihlu a pripraví novú injekciu /.

ak sa v striekačke nezjaví, aplikuje liek rovnomerne pomaly

u chudých detí namiesto napnutia kože urobí kožnú riasu a ihlu vedie pod uhlom 60 stupňov
Sestra vytiahne injekčnú ihlu rýchlym pohybom z miesta vpichu, priloží naň suchý tampón a zľahka ním
miesto vpichu pomasíruje.
Sestra zaznamená potrebné údaje do ošetrovateľskej dokumentácie.
Sestra zabezpečí likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom

P7
P8

P9
P10

P11
P12
P13

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3
V4

Pacient je informovaný / v závislosti od veku / o druhu podávaného lieku, dôvode a spôsobe jeho podania.
Pacient je informovaný /v závislosti od veku/ o potrebe nahlásiť prípadnú reakciu na podávaný liek
Pacient má aplikovanú intramuskulárnu injekciu s dodržaním pracovného postupu a zásad sterility.
Pacient má zaznamenané v dokumentácii potrebné údaje o aplikácii intramuskulárnej injekcie .

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1

Š4







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

Kontrolné kritériá
Má sestra vytvorené optimálne podmienky na
aplikáciu intramuskulárnej injekcie?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
aplikáciu intramuskulárnej injekcie?
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
pacienta?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

2b

0b

1b

0b

5b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kód

PROCES

P1-2

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

P 3-4

Dodržala sestra správny postup pri príprave
lieku?

P5-6

Overila si sestra totožnosť pacienta

P7

Overila si sestra, i pacient nemal v minulosti
alergickú reakciu pri podávaní lieku

Otázka pre sestru

Zabezpečila sestra pacientovi vhodnú polohu na
aplikáciu lieku?
Vybrala sestra vhodné miesto na aplikáciu lieku?
Postupovala sestra pri aplikácii lieku technicky
správne?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P8-12

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

P13

Platné od:

01.11.2014

Otázka pre sestru

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

2b

0b

Otázka pre sestru

2b

0b

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

1b

0b

P14

Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje o aplikácii lieku?

P15

Zabezpečila sestra likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

V1-2
V3-4

V5

Kontrolné kritériá
Má pacient dostatočné informácie o podávanom
druhu lieku, dôvode a spôsobe jeho podávania?
Má dieťa aplikovaný intramuskulárnu injekciu
správnym postupom a podľa zásad sterility?
Je pacient schopný spolupracovať
Obsahuje dokumentácia pacienta všetky
potrebné údaje súvisiace s aplikáciou
intramuskulárnej injekcie?

2z2

1b

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kód
VÝSLEDOK

1
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Sledovala sestra u pacienta žiadúce/nežiadúce
účinky podaného lieku?

Revízia č.:

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (95 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Správnou aplikáciou liekov do telových dutín dosiahnuť liečebný, diagnostický, anestetický účinok (podľa druhu lieku)

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou aplikácie liekov do telových dutín

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

lieky na aplikáciu do telových dutín, (kvapky, masti, krémy, čapíky),
2 ks gázové štvorce ,
10 ks štvorčeky buničitej vaty,
2 ks vatové štetôčky ,
2 ks jednorazové rukavice ,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra:



oboznámi pacienta s nutnosťou realizácie výkonu / podľa veku /
zhodnotí stav dieťaťa pre prípadnú kontraindikáciu, alebo alergiu pri aplikácii liekov

P2

Sestra si pripraví potrebné pomôcky, dôkladne si umyje ruky

P3

Sestra overí totožnosť pacienta

P4

Sestra uloží zabezpečí vhodnú polohu pacienta podľa druhu aplikácie lieku
Aplikácia liekov do nosa - na chrbát, prípadne dieťa zakloní hlavu pred aplikáciou liekov
Aplikácia liekov do uší - v ľahu alebo sede, pričom otočí hlavu tak, že skloní zdravé ucho k plecu alebo
uloží na vankúš
Aplikácia liekov do konečníka - malé dieťaťa od 0-3 rokov uloží na podložku na chrbát, zdvihne nedominantnou rukou nohy dieťaťa hore s mierne ohnutými končatinami;

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

ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov do telových dutín
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staršie dieťa - od 3 rokov uloží do polohy na bok, dolné končatiny zohnuté v kolenom a bedrovom kĺbe.
P5

Sestra aplikuje liek:
Aplikácia liekov do nosa - opatrne dieťaťu vpraví ordinovaný liek do nosovej dutiny, dbá na to, aby
dieťa liek neaspirovalo

v prípade, že sa pri aplikácii objaví výtok z nosa, dieťaťu ošetrí nos buničitou vatou, natrie krémom
Aplikácia liekov do uší


skontroluje vonkajší zvukovod pred podaním liekov, ak je treba očistí ho vatovou štetôčkou



aplikuje do vonkajšieho zvukovodu ordinované lieky, dbá na to, aby nedošlo k poraneniu vonkajšieho zvukovodu

Aplikácia liekov do konečníka
Setra pri aplikácii čapíka do konečníka:
- NEPOUŽÍVA NÁSILIE
- ZABEZPEČÍ INTIMITU


nedominantnou rukou roztiahne sedacie svaly pacienta, u malých pacientov nadvihnutím a
ohnutím dolných končatín v kolenom kĺbe sa sedacie svaly uvoľnia spontánne, ukazovákom
dominantnej ruky zavedie aplikovaný liek až za vnútorný zvierač



sedacie svaly stlačí na niekoľko sekúnd k sebe, aby pacient liek nevytlačil



P6

sestra mobilnému a chápajúcemu pacientovi /vzhľadom na vek/ môže vysvetliť postup,
a pacient si môže zaviesť liek sám
Sestra zabezpečí uloženie pomôcok

P7

Sestra výkon zaznamená do zdravotnej dokumentácie pacienta

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský pacient/zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o druhu aplikovaného lieku

V2

Detský pacient/zákonný zástupca dieťaťa pozná sprievodné príznaky po aplikácii liekov

V3

Detský p/k má pri aplikácií lieku do konečníka zabezpečenú intimitu

V4

Detský p/k má v dokumentácií zaznamenané potrebné údaje o liečbe a výkone

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

Audit ošetrovateľského
štandardu
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Vyhodnotenie plnenia štandardu aplikácie liekov do telových dutín

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry Š1Š2?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š3
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

PROCES

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

Š4

Kód

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra p/k s výkonom?

P2

Pripravila si sestra pred výkonom potrebné
pomôcky?

P3

Overila si sestra pred výkonom totožnosť p/k?

P4

Zabezpečila sestra pred aplikáciou lieku p/k
vhodnú polohu?

P5

Postupovala sestra pri výkone podľa kritérií P5?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P6

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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Kontrola
P7

Kód

dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má pacient dostatok informácií o druhu
podávaného lieku, dôvode jeho podávania a
postupe pri výkone?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Pozná pacient sprievodné príznaky po aplikácii
liekov jednotlivými spôsobmi?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Má pacient zabezpečenú intimitu počas výkonu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané potrebné údaje?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

Zaznamenala sestra splnenie ordinovaného
výkonu?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 14 bodov (93 % - 87%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (81 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Docieliť liečebný efekt
Naučiť dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa samostatne používať
ručný nebulizátor

Skupina starostlivosti:

Deti s indikáciou aplikácie liekov do dýchacích ciest

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izba dieťaťa, vyšetrovňa , ambulancia

Š3

Pomôcky :

Inhalátor 1ks,
ordinovaný liek,
dezinfekčný prostriedok,
teplá voda.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pred podaním inhalačných liekov:


informuje p/k/podľa veku/,zákonného zástupcu o potrebe, význame, účinkoch a dôležitosti
spolupráce pri aplikácii lieku



skontroluje či má dieťa voľné nosové priechody, podľa potreby ich vyčistí



posúdi farbu kože a slizníc



ak je prítomný doprovod poučí ho o potrebe, význame, účinkoch a správnom držaní dieťaťa a
informuje dôležitosti spolupráce pri aplikácii lieku



uloží dieťa do zvýšenej polohy

P2

Sestra pripraví pomôcky na inhaláciu.

P3

Sestra vstrekne liek do nádobky inhalátora/nebulizátora presvedčí sa, či je pevne vložená.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P4

Sestra nádobku upevní skrutkovitým pohybom v obale nebulizátora.

P5

Sestra zapne inhalátor a nastaví intenzitu inhalácie

P6

Sestra vyberie vhodný typ a veľkosť inhalačného nadstavca:
 malá tvárová maska pre novorodencov a mladšie dojčatá
 tvárová maska pre malé deti
 nadstavec s náustkom pre väčšie deti

P7

Sestra u väčších detí vloží náustok nebulizátora do inhalačného nadstavca.

P8

Sestra názorne predvedie p/k/zákonnému zástupcovi držanie inhalačného nadstavca pri inhalovaní
tak, že pridržiava pacientovi nádobku s aerosólom vo vzdialenosti 7 cm od úst po dobu inhalácie

P9

Sestra vysvetlí p/k/ a upozorní zákonného zástupcu, aby dieťa dýchalo cez ústa a vydychovalo
cez nos , pri aplikácií liekov inhalačne dojčaťu a malému dieťaťu fixuje masku k tvári dieťaťa.

P10

Sestra počas aplikácie/inhalácie sleduje u pacienta dýchanie, kašeľ, farbu kože a slizníc, bolesti hlavy,
ospalosť

P11

Sestra odoberie nadstavec/masku inhalátory z úst/tváre dieťaťa.

P12

Sestra umyje teplou vodou a vydezinfikuje nadstavec s náustkom/maskou po použití.

P13

Sestra o účinku inhalačných liekov informuje lekára

P14

Sestra urobí záznam do dokumentácie dieťaťa.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra pred podaní inhalačných liekov dieťa pripravila, skontrolovala priechodnosť dýchacích ciest,
informovala pacienta/doprovod o potrebe, význame, účinkoch a správnom držaní dieťaťa pri aplikácii
lieku

V2

Pacient bol poučený o správnej aplikácií inhalačných liekov

V3

Pacient bol sledovaný počas celej aplikácie inhalačných liekov

V4

Použité pomôcky sú očistené, dezinfikované a uložené

V5

V dokumentácii p/k je urobený záznam o inhalácii.

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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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Vyhodnotenie štandardu aplikácia liekov inhalačne

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š TRUKTÚRA

Kód
Š1-2

pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k/zákonného zástupcu dieťaťa
otázka pre sestru
rozhovor so sestrou
sledovanie dieťaťa počas výkonu
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š3

Š4

Kód
P1-2

P3-9
PROCES









Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k/zákonného zástupcu s
postupom pri inhalácií?
Vysvetlila sestra p/k/zákonnému zástupcovi, ako
má dýchať pri inhalácii?
Ovláda sestra manipuláciu s inhalátorom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru a
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa

1b

Ovláda sestra postup pri inhalovaní?

P10

Bol zabezpečený monitoring stavu pacienta?

P11-12

Bol dodržaný postup pri ukončení inhalácie?

P 13

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Informovala sestra lekára o účinkoch aplikovaného lieku?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

0b
1b
4b
0b
3b
1b

0b

2b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/16

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie p/k?

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra p/k na aplikáciu inhalačných
liekov podľa kritérií uvedených v P 1

V2

Pacient bol poučený o správnej aplikácií inhalačných liekov?

V3

V4

VÝS L EDOK

P14

V5

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Kontrola dokumentácie

2z2

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Bol pacient počas aplikácie inhalačného lieku
sledovaný sestrou?

Otázka pre sestru

1b

0b

Pomôcky použité pri výkone boli očistené, dezinfikované a uložené?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Je v dokumentácii vykonaný záznam
o aplikácii lieku?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre
p/k/zákonného
zástupcu dieťaťa

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 20 bodov (95 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Cieľ:

Dodržanie správnej techniky pri odbere kapilárnej krvi

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na odber krvi

Dátum kontroly:

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

Pracovníci:

Sestra, Bc., Mgr., sestra špecialistka

Š2

Prostredie:

Ambulancia, lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

Dezinfekčný roztok,
3 tampóny,
1 jednorazová lanceta alebo sterilná ihla,
1 ks ependorfku na glykémiu,
1 pár jednorazové rukavice,
emitná miska,
etiketa na označenie vzorky, resp. čiarový kód,
žiadanka na vyšetrenie.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na odber krvi a oboznámi p/k s výkonom adekvátnym spôsobom k jeho veku a
stavu. V prípade že ide o malé dieťa v sprievode rodiča informuje sestra o výkone aj jeho.

P2

Sestra si zvolí miesto vpichu – bruško prsta, u menších deti laterálnu plochu päty, dostatočne prekrvené
miesto vpichu vydezinfikuje a osuší tampónom.

P3

Sestra urobí vpich lancetkou, alebo sterilnou ihlou, prvú kvapku krvi zotrie suchým tampónom.

P4

Sestra jemným stlačením okolia miesta vpichu nasáva krv do skúmavky krv.

P5

Sestra po odbere prekryje miesto vpichu tampónom.

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

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

Sestra označí vzorku čiarovým kódom, ktorý čítačkou načíta do počítača a s elektronicky vyplnenou
žiadankou odošle do laboratória. V prípade že sa žiadanka nedá elektronicky odoslať označí vzorku
štítkom s menom, priezviskom, rokom narodenia a vyplní papierovú žiadanku.

P7

Sestra po odbere krvi zabezpečí jej okamžité odoslanie do laboratória.

P8

Sestra urobí záznam o odbere krvi do dokumentácie pacienta a uloží pomôcky. Priebežne monitoruje
výsledky vyšetrení a zaznamenáva ich. Informuje lekára o výsledku vyšetrenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k je oboznámený vhodným spôsobom s postupom pri výkone.

V2

P/k spolupracuje pri výkone podľa svojho veku a stavu.

V3

Odber kapilárnej krvi je správne zrealizovaný.

V4

V dokumentácii pacienta je zaznamenaný odber krvi a výsledok vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu odberu kapilárnej krvi

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 - Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

4b

0b

2b

0b

1b

0b

Nie
0b

Kontrola

Š4
dokumentácie

Kód

VÝSLEDOK

PROCES

P1

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?

P2 -5

Ovláda sestra pracovný postup odberu kapilárnej
krvi na vyšetrenie acidobázickej rovnováhy?

P6-7

Zabezpečila sestra správne označenie vzorky a
jeho odoslanie do laboratória?

P8

Zabezpečila sestra dokumentáciu
a uloženie pomôcok?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

V1-2

Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia a
adekvátne spolupracoval so sestrou pri výkone?

Otázka pre p/k

2b

UPOZORNENIE:




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

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

Odber kapilárnej krvi
A OSE SZ/PED/17

V 3-4

Mal p/k urobený odber kapilárnej krvi a záznam v
dokumentácii správne?

Revízia č.:
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2b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 13 bodov (93 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho auditora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Udržať a zlepšiť funkciu kože

Skupina starostlivosti:

Pacienti hospitalizovaní na oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent,

Š2

Prostredie:

Izby pacientov,

Š3

Pomôcky :

Čistá osobná bielizeň a posteľná bielizeň,
1 ks plienky,
1 ks osuška,
1 ks froté vrecúško,
10 ks štvorce buničitej vaty,
1 ks zvitky,
hrebeň,
kefka na vlasy,
nožnice na nechty,
kúpeľový teplomer,
detské mydlo,
4 ks štetôčky,
emitná miska,
nádoba s dezinfekčným roztokom na dezinfekciu prebaľovacieho stola a
dojčeneckej váhy,
kôš na špinavú bielizeň a plienky.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi zdravotný stav p/k.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na prebaľovací stôl, vydezinfikuje vaničku a váhu. Na stôl prestrie osušku,
skontroluje teplotu vody vo vaničke (mladšie dojčatá 36 – 37o C).
Pri sprchovaní sestra skontroluje teplotu vody a prúd vody primerane nastaví.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kúpeľ dojčaťa

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/18

Strana

2z2

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

P3

P4

Sestra:
 vyzlečie a rozbalí dieťa v postieľke,
 prenesie ho na váhu a zváži,
 na prebaľovacom stole froté vrecúškom umyje oči (postupuje od vonkajšieho kútika k
vútornému) a tvár bez mydla;
 namydlí celé telo od krku až po končatiny, nakoniec genitál a konečník,
 prenesie dieťa do vaničky, alebo pod sprchu, kde ho dôkladne opláchne,
 dieťa na prebaľovacom stole osuší, zabalí do plienok a oblečie do čistej bielizne,
 hrebeňom alebo kefkou na vlasy ho učeše,
 podľa potreby mu ostrihá nechty,
 ústnu dutinu ošetrí dieťaťu len ak ju má chorú – podľa ordinácie lekára,
 oči ošetrí iba v prípade sekrétu.
Sestra sa počas celého výkonu prihovára dieťaťu.

P5

Sestra zaznamená váhu dieťaťa, stav kože a jeho reakciu na výkon do dokumentácie.

P6

Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, dezinfekciu stola, váhy a vaničky, uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má posúdený zdravotný stav pre možnosť kúpeľa.

V2

Počas kúpeľa bol dodržaný správny postup

V3

V dokumentácii je urobený záznam o výkone.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu kúpeľ dojčaťa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-2
Š3







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

Kontrolné kritériá
Je výkon zrealizovaný v požadovanom prostredí?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno
2b

Nie
0b

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Š4

Kód

PROCES

P1

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav p/k pre potreby
kúpania ?

P2

Pripravila sestra potrebné pomôcky na dosah?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P3

Dodržala sestra stanovený pracovný postup pri
kúpanie dojčaťa?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P4

Prihovárala sa sestra p/k počas výkonu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P5

Zaznamenala sestra potrebné údaje do
dokumentácie ?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

P6

Zabezpečila sestra dezinfekciu a uloženie
pomôcok?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PED/18

2z2

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

P/k má posúdený zdravotný stav pred výkonom?

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Sestra počas výkonu dodržala správny pracovný
postup?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Je v dokumentácii urobený záznam o výkone?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

VÝSLEDOK

Kód

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:




Skupina starostlivosti:

P/k na lôžkovom oddelení s indikáciou jednorazového odberu moču

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

získať vzorku moču
odstrániť reziduálny moč

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra špecialistka, sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2 Prostredie:

Lôžkové oddelenie –vyšetrovňa

Š3 Pomôcky :

Sacia nepremokavá alebo gumená podložka,
emitná miska,
sterilné gumené rukavice 2 ks,
sterilné tampóny 5 ks,
dezinfekčný roztok,
pinzeta,
močový katéter vhodnej veľkosti 1 ks,
sterilná skúmavka na vzorku moču
a iné pomôcky podľa potreby

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra :
 vysvetlí p/k/zákonnému zástupcovi potrebu a postup pri cievkovaní
 vysvetlí dieťaťu, resp. matke, že cievkovanie nie je bolestivé
 uloží dieťa do správnej polohy, ktorá umožní prístup k ústiu močovej rúry

P2

Sestra zabezpečí súkromie pacienta

UPOZORNENIE:




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

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

Sestra pripraví pacienta na výkon:
 uloží pacienta do polohy na chrbát so zdvihnutou panvou, s ohnutými kolenami a so
stehnami otočenými navonok
 zabezpečí pacientovi pohodlie
 ak je potrebné privolá druhú osobu
 opláchne o osuší oblasť perinea a genitálií

P4

Sestra si pripraví pomôcky tak, aby k nim mala ľahší prístup:
 naleje na tampóny dezinfekčný roztok
 dezinfikuje genitál dieťaťa dezinfekčným roztokom podľa zvyklostí oddelenia - 3x
 genitál pretrie suchým sterilným tampónom
 cievku na cievkovanie potrie gélom - Mesocain / u dievčat nie/
 sestra prstom a ukazovákom roztiahne labia a očistí ich na každej strane pomocou tampónov namočených a antiseptickom roztoku
 na každý ster použije nový tampón
 lekár zavádza cievku do močového mechúra

P5

Sestra z pootvorí obal a lekár vyberie cievku, ktorú zavedie do močového mechúra

P6

Sestra po zavedení cievky zachytí odtekajúci stredný prúd moču do skúmavky, ak zostáva cievka z
zavedená ako permanentný katéter, prifixuje ho k stehnu, na koniec katétra nasunie koniec drenážnej hadičky zberného sáčku a sáčok prifixuje

P7

Sestra p/k po vycievkovaní umyje a usuší

P8

Sestra posúdi farbu, čírosť, zápach, a prítomnosť prímesi moču (napr. krv) a odmeria množstvo
moču

P9

Sestra zabezpečí transport odobratej vzorky so sprievodným lístkom do laboratória

P10

Sestra zaznamená do dokumentácie:




P11

čas cievkovania
údaje o odoslaní vzorky do laboratória

množstvo cievkovaného moču
Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k/zákonný zástupca je oboznámený s významom a priebehom cievkovania

V2

P/k je cievkovaný predpísaným spôsobom

V3

P/k má vzorku moču odobratú, posúdenú a odoslanú na vyšetrenie

V4

P/k má v dokumentácii zaznamenané údaje súvisiace s cievkovaním

UPOZORNENIE:




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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4

VÝSLEDOK

PROCES

Kód








Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry počas výkonu
Otázka pre dieťa, resp. matku
Kontrola pomôcok
Kontrola prostredia
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1-3?
Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

3b

0b

1b

0b

P1-3

Postupovala sestra pri výkone podľa kritérií P1-3?

P4

Dodržala sestra kroky z kritérií P4?

P5-8

Bol počas výkonu dodržaný pracovný postup
podľa kritérií P5-8 ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

4b

0b

P9

Zabezpečila sestra transport vzorky na
vyšetrenie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P10

Bol realizovaný záznam o výkon do dokumentácie
pacienta?

Otázka pre sestru

1b

0b

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrolné kritériá
Je detský p/k/zákonný zástupca dieťaťa
oboznámený s významom a priebehom
cievkovania?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód
V1

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:
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V2

Je detský p/k cievkovaný predpísaným
spôsobom?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Má detský p/k odobratú, posúdenú a odoslanú
vzorku moču na vyšetrenie?

Otázka pre sestru

1b

0b

V4

Obsahuje dokumentácia údaje súvisiace s
cievkovaním?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:
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Procesuálny štandard výkonu


diagnostický- odobrať vzorku likvoru



dodržať správny ošetrovateľský postup pri lumbálnej punkcii



zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť po výkone

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou lumbálnej punkcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra

Š2

Prostredie:

Ošetrovňa, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

lumbálna ihla 1- ks,
sterilné gázové tampóny 4-5 ks,
sterilné rukavice /lekár a sestra/ 4 ks,
roztok na odmastenie- Benzín alkohol,
dezinfekčný roztok,
sterilné skúmavky 3 ks,
sterilné štvorce 3 ks,
leukoplast na prelepenie vpichu 20 cm,
sterilná rúška,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pre výkonom:
 informuje pacienta o výkone / podľa veku/, zákonného zástupcu dieťaťa, zmeria vitálne funkcie
a hodnoty zaznamená do dokumentácie
 zabezpečí, aby bol pacient vyprázdnený /podľa veku/

P2

Sestra pripraví pomôcky na LP, podložku /stôl/ prekryje sterilnou rúškou

UPOZORNENIE:
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Počas výkonu
Jedna sestra fixuje vyzlečené dieťa v polohe zvolenej lekárom/ v sede, v ľahu na boku/
Poloha v sede na vyšetrovacom stole, po lekárovej pravej strane stojí sestra, ktorá mu ľavou
rukou a predlaktím spevňuje dolné končatiny pritlačením ku podložke, pravou rukou
pridržiava ruky dieťaťa a zároveň mu miernym tlakom pravého ramena predkláňa hlavu do
svojho pravého podpazušia
Poloha v ľahu na boku – dieťa leží na ľubovoľnom boku, hlavu mu sestra mierne pritláča ku
kolenám
Poloha v sede obkročmo – pacient sedí obkročmo na stoličke smerom k operadlu a maximálne
ohne chrbát /tzv. mačací chrbát, pri ktorom sa zväčší priestor medzi stavcami/

P4

Sestra udržiava požadovanú polohu počas celého výkonu

P5

Druhá sestra:

P6

P7

•

kožu odmastí sterilným tampónom namočeným do Benzín-alkoholu,

•

dezinfikuje kožu na mieste, ktoré jej určí lekár /chrbtový kanál, drieková časť chrbtice/,

•

ohne chrbát /tzv. mačací chrbát, pri ktorom sa zväčší priestor medzi stavcami/

Sestra dodržiava pracovný postup:


kožu dezinfikuje postupom od stredu ku kraju na jednu stranu, potom na druhú stranu
k bedrovým kĺbom, nikdy neprechádzať 2x po tom istom mieste,



tento postup sestra opakuje aj s tampónom namočeným v dezinfekčnom roztoku podľa možnosti oddelenia

Sestra s nasadenými sterilnými rukavicami po napichnutí miechového kanála a vybratí
mandrénu z lumbálnej ihly lekárom, podloží pod lumbálnu ihlu postupne 3 sterilné skúmavky
•

jedna skúmavka sa odosiela na mikrobiológiu+ sprievodný lístok

•

druhá skúmavka na OHTO + sprievodný lístok

UPOZORNENIE:




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

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

•

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri lumbálnej
punkcii

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/20

Strana

3z3

tretia sa odosiela na biochémiu + sprievodný lístok

Sestra miesto vpichu prekryje a prelepí sterilným mulovým štvorcom
P8

Po výkone
Sestra pacienta uloží do postele, oblečie a fixuje ho /podľa veku/, pacient musí 24 hodín po zákroku
ležať vo vodorovnej polohe

P9

Sestra zabezpečí počas obmedzeného pohybu:


dostatok tekutín,



vyprázdňovanie,



bilanciu tekutín,



starostlivosť o hygienu

P10

Sestra zabezpečí označenie materiálu, vyplní sprievodné lístky a transport vzoriek do laboratórií

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu pomôcok, uloženie a doplnenie pomôcok

P12

Sestra monitoruje zdravotný stav pacienta, zaznamenáva údaje súvisiace s lumbálnou punkciou

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečenú pomoc a starostlivosť pri uspokojovaní základných biologických potrieb počas 24
hodín po výkone

V2

Pacient má zabezpečené monitorovanie zdravotného stavu

V3

V dokumentácii pacienta je zaznamenaný výkon a všetky potrebné údaje týkajúce sa lumbálnej punkcie

V4

Odobratý materiál je odoslaný na požadované vyšetrenie

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu spolupráca sestry pri lumbálnej
punkcii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód

PROCES







Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

4b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

1b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá

P1-4

Postupovala sestra podľa kritérií P1-P4?

P5- 7

Dodržala sestra správny postup podľa kritérií P5P7?

P8

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Bol p/k po výkone uložený do vodorovnej polohy
na 24 hodín?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P9

Mal p/k počas 24 hopdín vynútenej polohy zabezpečené uspokojenie základných biologických
potrieb?

P10

Bol zabezpečený transport odobratého materiálu?

Otázka pre sestru

1b

0b

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok

Kontrola pomôcok

1b

0b

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:
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Otázka pre p/k
P12

Kód

VÝSLEDOK

V1

V2

V3

V4

Bolo p/k zabezpečené monitorovanie zdravotného stavu podľa kritérií P12?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
P/k má zabezpečenú pomoc a starostlivosť pri
uspokojovaní základných biologických potrieb
počas 24 hodín pri vynútenej polohe po výkone?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k/
zákonného zástupcu
dieťaťa

Áno

Nie

1b

0b

P/k má zabezpečené monitorovanie zdravotného
stavu po výkone?

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Obsahuje dokumentácia p/k zaznamy o výkone
a všetkých potrebných údajov týkajúcich sa lumbalnej punkcie?
Bol odobratý materiál odoslaný na požadované
vyšetrenie?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (85 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

obnovenie objemu krvi pri strate krvi

•

doplnenie chýbajúcich zložiek krvi pri jej ochoreniach

1z3

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou podania transfúzie krvi alebo krvných derivátov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent, sanitár

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

krvná konzerva,
objednávka,
skupinový lístok,
serafol- sangvi-test-ABO,
tlakomer,
fonendoskop,
jednorazové rukavice 2 páry,
teplomer,
diagnostické prúžky na vyšetrenie moču,
transfúzna súprava 1 ks,
spojovacia hadička 1 ks,
injekčná ihla 1-3 ks,
striekačka 1 ks,
dezinfekčný roztok,
tampóny na dezinfekciu 4-6 ks,
leukoplast na fixáciu transfúznej súpravy a končatiny 30 – 50 cm,
obalená dlaha /obväz 1ks/,
štvorce buničitej vaty na podloženie 15x15 cm 5 ks,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P

P1

Pred výkonom
Sestra:
•
•
•
•
•

Ses

P2

lakmusovým
P3

zabezpečí prinesenie transfúzneho prípravku z OHTO, ktorý treba podať do 2 hodín
po vybratí z chladničky
skontroluje ordináciu lekára,
označenie krvnej konzervy a výsledok krížovej skúšky,
skontroluje krvnú konzervu /číslo, meno darcu, meno príjemcu, krvnú skupinu a jej
súhlasnosť/,
pripraví pomôcky na výkon

Sestra:
zmeria pacientovi fyziologické funkcie- TT,TK,P a vyšetrí moč na prítomnosť bielkovín lakmusovým
papierikom, zistené hodnoty zaznamená do dokumentácie
Sestra priamo pri lôžku pacienta zavádza do konzervy prevodovú súpravu

Sestra uloží pacienta do pohodlnej polohy/podľa veku/ a podloží končatinu, lekár je pred zavedením
transfúzieP4krvi transfúzie povinný overiť výsledok vyšetrenia krvnej skupiny pacienta, údaje na krvnej konzerve,
celistvosť a
obal konzervy a overí totožnosť pacienta, následne lekár si pripraví testovaciu kartičku na určenie
kompatibility krvi, kvapne do označených políčok sérum a po kvapke krvi z prevodovej súpravy z konzervy
P5
podávania

Ak sa podáva viac konzerv, na každú sa použije nová prevodová súprava, pred začatím podá
transfúzie krvi lekár urobí kontrolné skúšky kompatibility krvi

P6

Sestra spolupracuje s lekárom pri zavádzaní kanyly, po zavedení kanyly podloží sterilný štvorec a fixuje
ho, lekár kvapne jednu kvapku krvi na anti –A, druhú na anti-B, urobí pokus znášanlivosti, ak skúška
súhlasí, napne transfúznu súpravu

P7

Sestra zafixuje transfúznu súpravu, pod končatinu podloží obalenú dlahu, spevní končatinu, takto
prifixovanú dlahu pripevní k posteli p/k, po zavedení transfúzie uvoľní tlačku na trasfúznej súprave,
lekár urobí 3x biologickú skúšku a ak nenastanú komplikácie, nastaví rýchlosť infúzie, lekár do zdravotnej dokumentácie p/k zaznačí začiatok transfúzie, číslo konzervy, T.T. pacienta, krvnú skupinu

P8

Sestra neustále monitoruje celkový stav, rýchlosť kvapiek, pri výskyte komplikácií zastaví prívod krvi a
ihneď privolá lekára, ihlu zo žily nevyťahuje

P9

Sestra ukončí výkon vtedy, keď je ešte v súprave malé množstvo krvi

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Po výkone
Sestra ošetrí miesto vpichu, priloží suchý tampón a prelepí leukoplastom, zmeria pacientovi fyziologické funkcie a vyšetrí moč chemicky, zistené údaje zaznamená do dokumentácie pacienta.
Sestra sleduje možný výskyt komplikácií, všetky zmeny zdravotného stavu hlási lekárovi.

P11

Sestra označený vak so zvyškom krvného prípravku so zavedenou prevodovou súpravou a odloží do
chladničky na 24 hodín

P12

Sestra zaznamená do dokumentácie výkon a s ním súvisiace údaje

P13

Sestra zabezpečí uloženie a dekontamináciu použitých pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečené podanie transfúzie krvi bezpečným a predpísaným spôsobom

V2

P/k/zákonný zástupca je informovaný o priebehu podávania transfúzie krvi

V3

P/k má zabezpečenú kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť počas podávania transfúzie

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom

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

Audit ošetrovateľského
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Vyhodnotenie plnenia štandardu spolupráca sestry pri aplikácií
transfúzií

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód
P1-3
P4-6

PROCES







P7-10

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

3b

0b

3b

0b

4b

0b

Otázka pre sestru

1b

1b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Postupovala sestra v jednotlivých krokov podľa
P1-P3?
Dodržala sestra jednotlivé kroky pri výkone podľa P4-P6?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Bol výkon alikácie transfúzie realizovaný správnym postupom podľa kritérií P7-P10?

P11

Uchovala sestra použitý transfúzny vak predpísaným skôsobom?

P12

Bol realizovaný výkon zdokumentovaný v zdravotnej dokumntácií p/k podľa?

P13

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
V1
VÝSLEDOK

V2

A OSE SZ/PED/21

Kontrolné kritériá
Bolo aplikovanie transfúzie krvi bezpečným a
predpísaným spôsobom?
Bol p/k/zákonný zástupca dieťaťa informovaný
o priebehu podávania transfúzie krvi?

V3

Má p/k zabezpečenú kontinuálnu ošetrovateľskú
starostlivosť počas podávania transfúzie?

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s výkonom?
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Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre
p/k/zákonného zástupcu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 19 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (85 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

udržať a zlepšiť funkciu kože

•

predísť vzniku problémov z nedostatočnej hygieny

•

zachovať alebo zvýšiť komfort pacienta

•

zaistiť bezpečnosť počas celého kúpeľa

Skupina starostlivosti:

Pacienti hospitalizovaní na oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1
01.11.2014
1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent, sanitár

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

čistá osobná bielizeň,
plienky,
osuška,
frotírové vrecúško,
4-6 ks štvorce buničitej vaty,
hrebeň /každé dieťa má svoj hrebeň, kefku na vlasy/,
nožnice na nechty,
kúpeľový teplomer,
detské mydlo,
nádoba s dezinfekčným roztokom na dezinfekciu,
kôš na špinavú bielizeň a plienky,
4 ks štetôčky,
posteľná bielizeň,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi fyzický a psychický stav p/k

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

Sestra vysvetlí pacientovi /podľa veku/ čo s ním bude robiť

P3

Sestra podporuje pacienta v samoobslužných aktivitách a kompenzuje iba tie pohyby, ktoré nemôže
pacient robiť sám /podľa veku/

P4

Sestra zabezpečí pacientovi vhodné prostredie a súkromie. Teplota vzduchu v miestnosti má byť 25 o C

P5

Celkový kúpeľ vo vani na izbe
Sestra:
•

pripraví pomôcky na prebaľovací stôl,

•

vydezinfikuje vaničku a váhu,

•

na stôl prestrie osušku,

•

skontroluje teplotu vody vo vaničke /staršie dojčatá a batoľatá 30°/,

•

pri sprchovaní skontroluje teplotu vody a nastaví prúd vody, aby nebol príliš silný,

Celkový kúpeľ vo vani:
Sestra:
•

odprevadí pacienta do kúpeľne,

•

vysvetlí mu postup a rešpektuje jeho priania

•

naplní vaňu do jednej tretiny až po polovicu, teplotu vody zvolí podľa želania p/k a pri
praví

•

pomôcky na dosah ruky,

•
v prípade potreby, pomôže pacientovi vyzliecť sa a urobí bezpečnostné opatrenia pri vstupe a
výstupe z vane
P6

Sestra pri celkovom kúpeli vo vani na izbe:
•

dieťa rozbalí a vyzlečie v postieľke

•

prenesie dieťa na váhu, zváži dieťa,

•
položí do vopred pripravenej vane s teplou vodou, namydlí celé telo od krku po končatiny,
nakoniec genitál a konečník,

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

dôkladne batoľa osprchuje po namydlení,

•

osuší batoľa, zabalí do plienok a oblečie do čistej bielizne,

•

hrebeňom, alebo kefkou učeše vlasy,

•

podľa potreby batoľaťu ostrihá nechty, ústnu dutinu ošetrí len ak má dieťa chorú ústnu

3z3

dutinu/ podľa ordinácie lekára/
•

ošetrenie očí iba v prípade sekrétu

Pri celkovom kúpeli vo vani v kúpeľni:
•

pomôže pacientovi podľa potreby pri jednotlivých úkonoch /umyje mu chrbát, vlasy/

•

po okúpaní, vypustí vodu z vane pred vystúpením dieťaťa z vane, čím zmenšuje
pravdepodobnosť pádu,

•

prikryje dieťaťu plecia osuškou, čím zabráni ochladeniu, pomôže mu osušiť sa,

•

ak je potrebné, pomôže p/k obliecť si čistú bielizeň a odprevadí ho do izby.

P7

Sestra zaznamená váhu p/k do dokumentácie, reakcie na výkon zaznamená do dokumentácie

P8

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok, dezinfekciu stola, váhy a vaničky

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pacient má zabezpečené intímne prostredie počas celého výkonu /podľa veku/

V2

Pacientovi sa hygienická starostlivosť poskytuje bezpečne pod dohľadom sestry

V3

Pacient má zabezpečenú pomoc pri samoobslužných úkonoch

V4

Dokumentácia obsahuje záznam o výkone

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód
P1
P2
PROCES







Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra fyzický a psychický stav detského
p/k ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Vysvetlila sestra p/k /podľa veku/ potrebu a význam hygieny?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

4b

0b

1b

1b

1b

0b

P3-6

Postupovala sestra počas výkonu podľa kritérií
P3- P6?

P7

Bol realizovaný výkon zdokumentovaný?

P8

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Kontrola dokumentácie
Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PED/22

Kontrolné kritériá
Má detský p/k zabezpečené intímne prostredie
počas celého výkonu /podľa veku/?
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Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Bola hygienická starostlivosť poskytnutá so
zabezpečením bezpečnosti p/k?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Má p/k zabezpečenú pomoc pri samoobslužných
úkonoch?

Otázka pre p/k

1b

0b

V4

Je v dokumentácii urobený záznam o výkone?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 14 bodov (93 % - 87%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (81 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/23
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť základné biologické potreby pacienta.

Skupina starostlivosti:

Pacienti hospitalizovaní na oddelení.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, sestra so špecializáciou/zdravotný asistent

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

1 gumová podložka na lôžko,
2 ks jednorazových rukavíc pre každého pracovníka,
plastové umývadlo,
uterák,
mydlo,
močová fľaša pre mužov,
podložná misa,
nočník,
toaletný papier,
1 ks jednorazová plienka,
1 jednorazová maska,
gumená zástera,
pomôcky pre stomika,
paravan,
urostomické zberné sáčky a podložky po 1 ks,
močový katéter 1 ks,
zberné sáčky a spojky/ uzavretý systém, otvorený systém/
zberné sáčky 1 ks,
podložky,
vyrovnávací prst pre chorého,
sterilné rektálne rúrky 1 ks,
lubrikačný gél

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

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

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

OSE SZ/PED/23
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

P3

P4

Sestra informuje p/k/zákonného zástupcu dieťaťa o :


umiestnení sociálneho zariadenia /chodiaci/



umiestnení a včasnom použití signalizácie/ spôsobu privolania personálu /ležiaci/



umiestnení zberných nádob / ak je indikovaný zber moču



posúdi faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie moču a stolice

Sestra:


zabezpečí správnu výživu a dostatok tekutín,



informuje p/k o faktoroch, ktoré napomáhajú pri vyprázdňovaní, o možnosti, privolania
personálu pre potrebu pomoci,



zabezpečí detskému p/k súkromie pri vyprázdňovaní a následnej hygienickej očiste.

Sestra:


používa ochranné pracovné pomôcky



šetrne podloží pod p/k gumovú podložku a podložnú misu/močovú fľašu/ nočník,



upraví polohu lôžka, pomôže pri posadení na misu/nočník,



umožní chorému umytie po defekácii /močení



umožní pacientovi umytie rúk



upraví lôžko (skontroluje, či nedošlo k znečisteniu posteľného, osobného prádla - výmena
po znečistení, napne plachtu)

Sestra vyprázdnenie moču/stolice zaznamenáva do ošetrovateľskej dokumentácie p/k:


čas defekácie,



frekvenciu,



farbu, konzistenciu, prímesi, zápach,



spôsob ošetrenia (stomik).

Zvláštne upozornenia pri vyprázdňovaní stolice:
podanie laxatív, nálevu, vždy ordinuje lekár, ordinuje sa pri príprave na rtg vyšetrenia alebo

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

ošetrovateľský štandard
Starostlivosť o vyprázdňovanie
a močenie
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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pred chirurgickým zákrokom,
pozor na akútne brucho - zástava plynov, stolice, zvracanie, nafúknuté brucho,
pri podozrení na infekčné ochorenie/ hnačky/, označiť pacientovi nočník alebo podložnú misu,
plastové umývadlo, obsah vylievať do výlevky
informujte lekára ihneď o všetkých zmenách,
pri odbere stolice na vyšetrenie sa pred výkonom oboznámiť o správnom odbere vzorky, poučiť
vhodným spôsobom p/k, prípadne upozorniť na diétne opatrenia pred odberom,
Zvláštne upozornenia pri vyprázdňovaní moču:
poučiť p/k/zákonného zástupcu dieťaťa o vyprázdňovaní do zbernej nádoby,
poučiť p/k o dobe močenia do zbernej nádoby,
poučiť p/k o potrebe sledovania a zaznamenávania množstva vylučeného moču.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má uspokojené základné biologické potreby.

V2

P/k má zabezpečené súkromie pri vyprázdňovaní.

V3

P/k má v dokumentácii správne zaznamenané údaje súvisiace so starostlivosťou o
vyprázdňovanie moču a stolice.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu starostlivosť o vyprázdňovanie a
močenie u dojčiat a batoliat

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :






Kód

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené všetky kritéria štruktúry podľa Š1-2?

ŠTRUKTÚRA

Š1-2
Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii zdravotnú a ošetrovateľskú
dokumentáciu?

PROCES

Kód
P1

P2-4

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra faktory ovplyvňujúce
vyprázdňovanie stolice a moču u dojčiat a batoliat
(D/B)?
Postupovala sestra podľa kritérií P2-4?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru
Kontrola pomôcok

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

Áno

Nie

1b

0b

3b
0b

P5

P6

Zaznamenala sestra potrebné údaje o
vyprázdňovaní moču a stolice do dokumentácie
D/B?
Bola odobratá ordinovaná vzorka moču, stolice na
vyšetrenie?

_______________
Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

UPOZORNENIE:





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

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

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2

V3

A OSE SZ/PED/23

Kontrolné kritériá
Má D/B uspokojené základné biologické potreby?
Má v prípade potreby D/B vymenenú posteľnú a
osobnú bielizeň po znečistení?
Sú údaje o vyprázdňovaní moču a stolice
zaznamenané v ošetrovateľskej dokumentácii
D/B?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru
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Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _________/ _______ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 11 – 10 bodov (91 % - 83%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 9 bodov (75 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

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

OSE SZ/PED/24

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Znížiť telesnú teplotu

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciu aplikácie zábalov,

Revízia č.:

1
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P/k s horúčkou
Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2 Prostredie:

Lôžkové oddelenie -izba dieťaťa

Š3 Pomôcky :

Plienka, gumovka, krížna plachta alebo osuška
voda,
teplomer,
suchá bielizeň

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k /podľa veku/, zákonného zástupcu s nutnosťou aplikácie studených zábalov

P2

Sestra:







začína pri pretrvávajúcej teplote nad 39°C p/k aplikovať studené zábaly
podloží pod p/k krížnu plachtu a pod ňu podloží gumovku,
zloží 2 ks suchej bavlnenej látky na šírku hrudníka dieťaťa, jeden kus bavlnenej látky namočí do vody 20 - 25 °C teplej, dobre vyžmýka obtočí okolo trupu (ruky a nohy dieťatka
vynechá, potom dieťa zabalí do druhej prikrývky,
použije vlažnú, nie studenú vodu, zábal vymieňa po 10 minútach, až kým teplota neklesne
pod 38 °C, každých 30 minút,
kontroluje telesnú teplotu

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/24
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P3

Sestra sleduje prekrvenie periférnych časti končatín /ak má dieťa studené prsty na rukách
a nohách, studené zábaly neaplikuje/

P4

Sestra vykoná záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta

P5

Sestra o zistených skutočnostiach informuje lekára

P6

Po poklese telesnej teploty pod 38°C, dieťa prezlečie do suchej bielizne, odstráni krížnu plachtu
a gumovku z postele dieťaťa, podľa potreby vymení posteľnú bielizeň a dieťa uloží do suchej postele

P7

Po výkone sestra uprace a uloží použité pomôcky

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k/zákonný zástupca dieťaťa je oboznámený s aplikáciou studených zábalov

V2

Detský p/k má sledované prekrvenie periférnych časti končatín

V3

P/k má v dokumentácii zaznamenaný priebeh aplikácie zábalov

V4

Detský p/k má zníženú TT / v medziach normy

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/24

Revízia č.:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácie studených zábalov

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4

Kód
P1

PROCES

P2







Otázka pre sestru
Otázka pre p/k, resp. zákonného zástupcu dieťaťa
Pozorovanie sestry počas výkonu
Kontrola pomôcok
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1-Š3?
Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k/zákonného zástupcu
dieťaťa o nutnosti aplikovania studené zábalov?
Dodržiavala sestra všetky kritéria v P2?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

P3

Monitorovala sestra prekrvenie periférnych časti
končatín?

Otázka pre
p/k/zákonného zástupcu dieťaťa

P4

Bol realizovaný záznam o aplikácií zábalov a
meraní TT??

Kontrola dokumentácie

P5

Bol informovaný lekár o stave dieťa?

P6

Dodržiavala sestra všetky kritéria v P6?

P7

Boli pomôcky uložené správnym spôsobom?

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/PED/24

Kontrolné kritériá
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Metóda hodnotenia
Otázka pre detského
p/k/zákonného
zástupcu dieťaťa
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Áno

Nie

1b

0b

V1

Detský p/k/zákonný zástupca je oboznámený s
nutnosťou aplikácie studených zábalov?

V2

P/k má sledované prekrvenie periférnych časti
končatín?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Je v dokumentácii zaznamenaný priebeh
aplikácie studených zábalov?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (92 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (78 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:



Dátum kontroly:

Strana

Dodržať bezpečný postup a sterilitu pri podávaní lieku
predpísaným spôsobom
Minimálna traumatizácia dieťaťa počas výkonu
novorodenci s indikáciou liečby s.c. injekcie

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s inou sestrou alebo zdravotníckym asistentom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie: izba s lôžkami novorodencov, box s inkubátormi,
vyšetrovňa na prípravu injekcie

Š3

Pomôcky :

2 ks jednorazová striekačka a ihla,
3 ks sterilné tampóny,
ordinované liečivo,
leukoplast,
podnos na pomôcky,
dezinfekčný roztok na dezinfekciu miesta vpichu a rúk

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky zaužívaným spôsobom. Pripraví si potrebné pomôcky.

P2

Sestra si overí správnosť liekového predpisu, expiráciu liečiva.

P3

Sestra pripraví liek na aplikáciu. Dodržiava zásady asepsy pri riedení naťahovaní lieku do striekačky.
Dbá nato, aby natiahla presne ordinované množstvo lieku. Striekačku označí menom dieťaťa, názvom
a množstvom lieku.

P4

Ak sa môže použiť liek aj niekoľkých hodín po otvorení ( pokyny od výrobcu), ale aj pre prípad, žeby sa
nepodarilo liek aplikovať (napr. vystrieknutie lieku) sestra natiahne zbytok nepoužitej ampulky do
striekačky, označí ju názvom lieku, dátumom a časom otvorenia a uloží ju do chladničky určenej na
skladovanie liekov.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P5

Sestra uloží na podnos striekačku s liekom, sterilné tampóny – jeden s dezinfekčným roztokom
a leukoplast.

P6

Sestra identifikuje dieťa – podľa menovky, rozbalí ho a pred samotným výkonom si znova dezinfikuje
ruky.

P7

Sestra volí vhodné miesto vpichu – u novorodenca najlepšie horná tretina vonkajšej strany stehna.
Miesto vpichu prehmatá: má byť bez zatvrdliniek, kožných lézii, hematómov, známok zápalu. Miesto
vpichu dezinfikuje.

P8

Ak sú pri výkone dve sestry, asistujúca sestra / ZA dieťa fixuje: pevne mu chytí jednou rukou nohu
v kolene, pritlačí k podložke, druhú položí cez dieťa tak, aby mu fixovala ruky. Dieťaťu môže ponúknuť
cumeľ, aby tak odpútala jeho pozornosť. Ak je pri výkone iba jedna sestra, predlaktím nedominantnej
ruky fixuje dieťa, medzi palcom a prstami urobí riasu, zo striekačky odstráni prebytočný vzduch
a opatrne zavedie ihlu pod 45°uhlom.

P9

Sestra aspiruje, aby si overila, či nie je v žile. Ak nie je, pomaly aplikuje liečivo – pri správnej aplikácii sa
jej pod kožou vytvorí akoby „hrbolček“. Ak sa v striekačke objaví krv, sestra ihneď ihlu vytiahne, natiahne
novú dávku lieku, zvolí iné miesto vpichu a liek aplikuje znova.

P10

Sestra priloží suchý tampón k miestu vpichu a ihlu rýchlo vytiahne. Tampónom miesto vpichu zľahka
premasíruje, tak, aby nevytlačila aplikovaný liek von.

P11

Sestra skontroluje miesto vpichu, v prípade krvácania vymení tampón a miesto vpichu môže prelepiť.
Zabalí dieťa, utíši ho a uloží do vhodnej polohy.

P12

Sestra zlikviduje použité pomôcky bezpečným spôsobom do nádob na to určených. Použitú ihlu
neprekrýva ochranným obalom, aby predišla úrazu pichnutia sa ihlou.

P13

Sestra zaznamená do dokumentácie údaje súvisiace s výkonom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má aplikovanú s.c. injekciu predpísaným spôsobom a za dodržania podmienok sterility.

V2

Novorodenec je pri podaní injekcie minimálne traumatizovaný: pred podaním injekcie je mu ponúknutý
cumeľ, aby sa odviedla jeho pozornosť, po podaní je tíšený, uložený do vhodnej polohy.

V3

Dokumentácia dieťaťa obsahuje údaje o prevedenom výkone.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácie subkutánnej injekcie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2
Š3

Š4

•
•
•
•
•

otázka pre sestru,
otázka pre pacienta,
pozorovanie sestry počas činnosti,
kontrola dokumentácie,
kontrola pomôcok

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
aplikáciu subkutánnej injekcie?
Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu
pacienta?

Áno

Nie

2b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

UPOZORNENIE:





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

Audit ošetrovateľského
štandardu

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

P4 -5

PROCES

P6-7

P8-12

P13

P14

P15

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

Identifikácia a informovanosť pacienta. Overila si
sestra totožnosť pacienta?
Poskytla sestra pacientovi potrebné informácie o
druhu lieku, dôvode a spôsobe jeho podania?
Zhodnotila sestra pacientov zdravotný stav pred
podaním subkutánnej injekcie
PROCES

Kód
P1-3

OSE SZ/PED/25

Aplikácia lieku
Zabezpečila sestra pacientovi vhodnú polohu na
aplikáciu lieku?
Vybrala sestra vhodné miesto na aplikáciu lieku?
Postupovala sestra pri aplikácii lieku technicky
správne?
Kontrola zdravotného stavu pacienta
Sledovala sestra u pacienta žiadúce/ nežiadúce
účinky podávaného lieku?
Dokumentácia výkonu
Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje o aplikácii lieku?
Zabezpečila sestra likvidáciu použitého materiálu
bezpečným spôsobom?

Revízia č.:

1
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Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno
2b

Nie
0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

Otázka pre pacienta
_______________

1b

0b

Otázka pre sestru
_______________

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

5b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Pozorovanie sesry
počas výkonu

POZORNENIE:





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

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

Kód
V1-2

Platné od:

01.11.2014
3z3

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

2b
4b

0b
0b

1b

0b

V
Ý
S
L
EDOK

VÝSLEDOK

V3-6

1

Strana
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Kontrolné kritériá
Má pacient dostatok informácií o nutnosti a
dôležitosti aplikácie lieku touto formou?
Má pacient zhodnotený zdravotný stav
z predchádzajúceho obdobia z hľadiska možných
komplikácií po podaní injekcie?
____________________________________
Má pacient zabezpečenú kontrolu zdravotného
stavu počas/po podaní s. c. injekcie
___________________________________
Je pacient schopný spolupracovať pri výkone?

Revízia č.:

V7

Otázka pre sestru

Obsahuje dokumentácia pacienta všetky
potrebné údaje súvisiace s aplikáciou s.c.
injekcie?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25 - 22 bodov (96 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Dodržanie správnej techniky pri odbere výteru z konečníka

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na výter z konečníka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Vyšetrovňa, izba pacienta

Š3

Pomôcky :

Sterilný tampón,
1 pár jednorazové rukavice,
emitná miska,
1 ks jednorazová maska,
10 ks buničitá vata,
etiketa na označenie vzorky, resp. čiarový kód,
žiadanka na vyšetrenie.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na výter.

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom adekvátnym spôsobom k jeho veku a stavu. V prípade že ide o malé
dieťa v sprievode rodiča informuje sestra o výkone jeho.

P3

Sestra si dôkladne umyje ruky pred výkonom.

P4

Sestra prevádza výkon po defekácii, kedy je najvyšší predpoklad zachytenia patogénnych mikroorganizmov.
Sestra prevádza výkon u väčších detí v predklone, alebo v ľahu na boku s nohami pokrčenými v kolenách. U malých detí robí výkon v ľahu na chrbte s nohami pokrčenými v kolenách, ktoré súčasne priťahuje k bruchu dieťaťa. Sestra zavedie točivým spôsobom tampón do konečníka tak ďaleko, aby sa tampón znečistil stolicou. Po vytiahnutí opatrne vloží tampón do transportného média.

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

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

OSE SZ/PED/26
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P5

Sestra po výkone uloží pomôcky.

P6

Sestra označí vzorku čiarovým kódom, ktorý čítačkou načíta do počítača a s elektronicky vyplnenú žiadankou odošle do laboratória. V prípade že sa žiadanka nedá elektronicky odoslať označí vzorku štítkom s menom, priezviskom, rokom narodenia a vyplní papierovú žiadanku.
Papierová žiadanka má obsahovať:
 Meno pacienta
 Rodné číslo pacienta
 Poisťovňu pacienta
 Pečiatku oddelenia
 Diagnózu pacienta – príslušnú k danému výkonu
 Požadované vyšetrenie
 Dátum
 Pečiatku a podpis lekára

P7

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória a urobí záznam o odbere do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
P/k je oboznámený vhodným spôsobom s postupom pri výkone.
V2
P/k spolupracuje pri výkone podľa svojho veku a stavu.
V3
Odber výteru je správne zrealizovaný
V4
V dokumentácii p/k je zaznamenaný odber výteru a výsledok vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu výteru z konečníka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Š4

PROCES

Kód







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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre pacienta

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá

P1

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky?

P2

Oboznámila sestra p/k s priebehom vyšetrenia?

P3-4

Ovláda sestra správny postup pri odbere výteru?

P5

Zabezpečila sestra uloženie pomôcok?
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P6

Zabezpečila sestra správne označenie vzorky ?

1b

0b

P7

Vykonala sestra o odbere záznam do
dokumentácie a zabezpečila odoslanie vzorky do
laboratória?

1b

0b

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Kód
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Mal p/k urobený odber výteru a záznam v
dokumentácii správne?
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Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia a
adekvátne spolupracoval so sestrou pri výkone?
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2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho auditora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:



(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

pre aplikáciu somatického ukľudňujúceho kúpeľa:
 stimulovať vnímanie, navodiť celkové telesné uvoľnenie
pre aplikáciu somatického stimulujúceho kúpeľa:
 zvýšenie tonusu, zvýšenie pulzov a TK, pozitívna stimulácia
hypotonického dieťaťa

Skupina starostlivosti:

- nezrelí novorodenci a skupina rizikových novorodencov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – úsek pre nezrelých a rizikových novorodencov

Š3

Pomôcky :

teplomer – vodný,
vanička/nádoba na kúpeľ hygienicky nezávadná, bezpečne upevnená, lehátko do
vaničky podľa zvyklostí pracoviska,
vyhriata osuška a plienky,
čistiace textilné obrúsky ak pracovisko používa,
levanduľový/rozmarínový olej,
jemná/drsná froté rukavica/ponožka,
pomôcky na dezinfekciu vaničky

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, chorobopis, vyplnené žiadanky

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

Sestra zhodnotí stav novorodenca. Podľa prejavov a aktuálneho stavu zvolí druh kúpeľa: ukľudňujúci /
stimulujúci.

P2

Sestra si pripraví všetky pomôcky na dosah ruky.

P3

Sestra si nachystá pomôcky na dosah ruky, otvorí sondu, striekačku.

P4

Sestra upraví polohu dieťaťa – zvýšená poloha s miernym záklonom hlavičky.
Dieťa v postieľke zdvihne na lehátko.

P5

Pred realizáciou výkonu prevedie iniciálny dotyk (položiť teplé ruky na dieťa/ chytiť ho za ruku alebo
pätičku, tíško sa mu prihovoriť a chvíľu počkať, kým zareaguje).

P6

Sestra vyzlečie dieťa, očistí genitálie pomocou textilných obrúskov smerom ku konečníku

P7

Sestra vloží dieťa do vaničky na lehátko. Na ukľudňujúci kúpeľ použije mäkkú hubku/jemnú froté
rukavicu/ponožku, na stimulujúci kúpeľ drsnú rukavicu/hubku/ ponožku.

P8

Sestra umýva dieťa iba v smere rastu chlpov pri ukľudňujúcom kúpeli, v protismere rastu chlpov pri
povzbudzujúcom kúpeli.

P9

Sestra pri kúpaní postupuje takto:
Pri ukľudňujúcom kúpeli začína od hrudníka (od stredu do strán) symetricky oboma rukami. Miernym
tlakom zvýrazní hranice trupu. Pri umývaní končatín objíma rukou končatinu tak, aby formovala tvar
končatín. Moduluje aj jednotlivé prsty. Chrbát stimuluje podobne ako brušnú časť trupu – od chrbtice
smerom do strán so zvýraznením hraníc trupu. Dolné končatiny umýva podobne ako horné, začína na tej
istej strane ako pri horných končatinách. Nakoniec umyje genitál. Tvár umýva ako poslednú, predtým si
vymení rukavicu. Tvár stimuluje najprv po obvode súčasne po oboch stranách. V prípade negatívnej
reakcie (kašeľ, zvýšené slinenie, počuteľná črevná peristaltika, nekľud) tvár a genitál vynechá. Ak dieťa
reaguje negatívne už od začiatku kúpeľa, kúpeľ ukončí, dieťa ukľudní iným spôsobom – napr. kolísaním.
Pri povzbudzujúcom kúpeli začína symetricky na stranách trupu smerom do stredu hrudníka. Končatiny
modulujeme od prstov smerom k telu dieťaťa. Chrbát od hraníc trupu k chrbtici – oboma rukami
súčasne, tvár po obvode, proti rastu chlpov. Povzbudzujúci kúpeľ môžeme aplikovať aj ako čiastočný –
stimulovať iba určitú časť tela (najteplejšou oblasťou je brucho a podpazušie, najchladnejšou sú
končatiny).
Počas kúpeľa hodnotíme reakcie dieťaťa, pri výrazných zmenách hemodynamiky, sekrécie kúpeľ
ukončíme.

P10

Sestra osuší dieťa tak, ako ho umývala – pri ukľudňujúcom kúpeli v smere rastu chlpov, pri
povzbudzujúcom kúpeli v protismere rastu chlpov. Použije teplú mäkkú osušku, vyvíja dostatočný tlak
dostatočne dlhú dobu, cca 2-5 min.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Sestra dieťa zabalí, uloží na lôžko do správnej polohy – „hniezdo“.
Sestra zabezpečí dezinfekciu a upratanie pomôcok.
Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie.
Sestra postupne zapája do kúpeľa matku.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má prevedený kúpeľ podľa aktuálnych potrieb v rámci bazálnej stimulácie.

V2

Je zachovaný smer a postupnosť pri kúpeli.

V3

Dieťa reaguje adekvátne na prevedený výkon: pri ukľudňujúcom kúpeli je relaxované, pri
povzbudzujúcom sa zvýšilo svalové napätie.

V4

V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané údaje týkajúce sa prevedeného úkonu

V5

Matka prejavuje záujem realizovať kúpeľ samostatne, pod dohľadom sestry.

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

Kontrolné kritériá
Zvolila sestra správne druh kúpeľa podľa
aktuálneho stavu dieťaťa?

P2

Pripravila si sestra všetky potrebné pomôcky na
dosah ruky, neodbehovala pri výkone od dieťaťa?

P3 -4

Nachystala sestra správne prostredie, zvolila
správnu teplotu vody podľa druhu kúpeľa?

P5

Začala sestra realizáciu výkonu iniciálnym
dotykom?

P6

Očistila sestra genitálie pred vložením do
vaničky?

P7 -10

Dodržala správny postup pri kúpeli (smer
kúpania, voľba pomôcok, postupnosť krokov
podľa druhu kúpeľa?)

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

P11

Uložila dieťa po kúpeli do správnej polohy?

P12

Upratala pomôcky, zabezpečila ich dezinfekciu?

P13

Zaznamenala údaje o prevedení výkonu do
dokumentácie?

P14

Umožnila matke realizovať kúpeľ po vhodnej
edukácii?

Otázka pre matku

Kontrolné kritériá
Má dieťa prevedený kúpeľ podľa aktuálnych
potrieb?

V2

2z2

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Bol zachovaný smer a dodržaný postup podľa
zvoleného druhu kúpeľa?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Reaguje dieťa adekvátne na prevedený výkon?

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

V4

Je v dokumentácii zaznamenaný údaj o
prevedenom výkone?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

Kód
V1

VÝSLEDOK

Revízia č.:

V5

Je matka správne edukovaná, je jej umožnené
previesť kúpeľ pod dohľadom sestry?

Kontrola prostredia
Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 -21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (20 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti
-

Zníženie termálneho dyskomfortu u novorodencov s nízkou
a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou,
Zníženie mortality a morbidity zabránením termálneho stresu
u novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou

Skupina starostlivosti:

- novorodenci s nízkou (NPH) a veľmi nízkou (VNPH) pôrodnou
hmotnosťou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

Výhrevné lôžko / inkubátor,
ohriata bielizeň (plienka, osúška) na osušenie novorodenca,
teplý odev pre novorodenca (košielka / body, zavinovačka, čiapka, ponožky,
kožušinka, deka),
mikroténové vrecko / adhezívna fólia,
teplomer na sledovanie TT

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia , tabuľka pre termoneutrálne prostredie

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra, ak jej to čas dovolí, zabezpečí prostredie tak, aby chránila novorodenca pred chladovým stresom:
- zatvorí okná a dvere na pôrodnej sále, zabráni prievanu (ideálna teplota prostredia 22 -27 °C),
- v dostatočnom predstihu uvedie do chodu výhrevné zariadenia na novorodeneckom kútiku
(termolôžko, lampa nad prebaľovacím stolom),
- umiestni pod výhrevné zariadenie prádlo a ostatné pomôcky pre dieťa, aby boli na dotyk teplé
po narodení dieťaťa,
- pri očakávaní novorodenca s VNPH si pripraví adhezívnu fóliu / mikroténové vrecúško,
- zapne inkubátor na observačnom boxe , pričom si navolí teplotu inkubátora v závislostí od
gestačného týždňa a očakávanej pôrodnej hmotnosti (nápomocná viď. tabuľka č.1),
- ak má k dispozícii zariadenie na vytváranie vlhkosti, naleje doň adekvátne množstvo sterilnej

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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vody a zapne ho,
pripraví pomôcky na zohrievanie a zvlhčovanie zmesi vdychovaných plynov,
p.p. vloží do inkubátora roztoky: infúzne aj dezinfekčné, aby ich ohriala.

P2

Sestra prevezme od pôrodníka novorodenca do vyhriatej osušky / plienky a ihneď ho uloží pod zdroj
tepla, aby minimalizovala tepelné straty.

P3

Sestra minimalizuje tepelné straty pri 1.ošetrení novorodenca tak, že:
- novorodenca rýchlo osuší a uloží na teplú plienku, ktorá je vystlaná na podložke termolôžka,
- novorodenca s VNPH zavinie do adhezívnej fólie / mikroténového vrecúška až po krk tak, aby
ostal voľný prístup k pupočníku,
- osuší dieťaťu hlavičku a dá na ňu pokrývku,
- pracuje s teplými pomôckami (fonendoskop, meter, vystlaná váha, prádlo, dezinfekčný roztok
a iné) a dotýka sa dieťaťa teplými rukami,
- všetky činnosti vykonáva pod zdrojom tepla.

P4

Sestra v závislostí od zdravotného stavu dieťaťa a rozhodnutia lekára prenáša dieťa z novorodeneckého
kútika na miesto ďalšej starostlivosti do transportu v inkubátore, alebo zabalené v deke tak, aby
chránila TNP.

P5

Sestra uloží na neonatologickom pracovisku dieťa na teplú podložku / kožušinku do vopred vyhriateho
inkubátora.

P6

Sestra skontroluje TT novorodenca v konečníku, skontroluje teplotu akrálnych častí tela. Ďalšie
intervencie volí podľa zistených údajov:
- ak má dieťa jadrovú TT 36,5°C -37,5°C a teplé akrá, ponechá nastavenú teplotu inkubátora,
dieťa chráni pred tepelnými stratami vplyvom vonkajších fyzikálnych faktorov, prevedie prvú
kontrolu TT o 30 min.,
- ak má dieťa TT menej ako 36,4 a / alebo chladné akrá, zvýši teplotu v inkubátore, najviac o 1°C
viac ako je teplota tela dieťaťa. Zároveň hľadá a odstraňuje faktory, ktoré sú príčinou
podchladenia dieťaťa. Robí opakované kontroly TT každých 30 min., kým 2 merania po sebe nie
sú akrá teplé a TT fyziologická,
- ak má dieťa TT viac ako 37,5 °C, ale chladné akrá, zvýši teplotu v inkubátore (horúčku môže
riešiť podľa ordinácie lekára zábalmi, antipyretikami),
- prihliada pri zvyšovaní teploty na to, že dieťaťu nemá stúpať teplota viac ako o 2°C za hodinu,
ináč hrozí cirkulačný kolaps a apnoe,
ak teplota stúpa nad 37,5 °C a akrá sú teplé, sestra zníži teplotu v inkubátore maximálne o 1°C
ako je aktuálna teplota inkubátora a odstráni iné možné príčiny prehriatia (napr. inkubátor pri
radiatore, pálivé slnko..). Robí opakované kontroly TT každých 30 min., kým 2 merania po sebe
nie sú akrá teplé a TT fyziologická,

P7

Sestra po dosiahnutí fyziologickej TT (36,5°C – 37,5°C a teplé akrá) udržiava TT dieťaťa tým že:
- kontroluje, zaznamenáva a podľa potreby koriguje teplotu minimálne každé 3hod.,

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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udržiava prádlo dieťaťa suché – výnimkou je adhezívna fólia / mikroténový sáčok, ktorých
úlohou je udržiavať tenkú vrstvu s vysokou vlhkosťou priamo nad povrchom kože,
sleduje teplotu roztokov a plynov prichádzajúcich do styku s dieťaťom
sleduje teplotu predmetov (rtg platňa, fonendoskop, odev, plienky...)prichádzajúcich do styku
s dieťaťom,
polohu a pohyblivosť dieťaťa, ktoré by mohli ovplyvniť TT,
blízkosť telies sekundárne meniacich teplotu (radiátor, tepelný žiarič, klimatizácia, priame
slnečné žiarenie, otvorené okno, fototerapia..),
častá, dlho trvajúca manipulácia s dieťaťom,
TT matky pri pôrode – pri hyperémii matky môže mať aj dieťa zvýšenú teplotu.

Sestra sleduje a odstraňuje technické problémy:
nesprávne snímanie teploty teplotným senzorom (miesto naloženia a fixácia senzora,
sekundárne ovplyvnenie teploty senzora vonkajšími vplyvmi),
- nevytvorenie želanej teploty: nesprávne nastavenie medzi servoriadením a manuálnym
nastavením vyhrievania, prekážka v prúdení vyhrievaného vzduchu,
- sekundárne ovplyvnenie regionálnej kožnej teploty v mieste naloženia snímača (napr.
ochladenie použitím chladného dezinfekčného roztoku),
- stabilitu vytvorenej vlhkosti: naliatie veľkého objemu vody do zvlhčovača naraz prechodne zníži
teplotu zvlhčovacej zmesi, preto je výhodnejšie postupné dopĺňanie vody v malých množstvách,
- narušené zvlhčovanie: zle tesniaca fólia, neželané vypnutie zvlhčovania, odpojená hadica
Sestra eviduje v dokumentácii:
- namerané hodnoty TT, miesto merania,
- všetky zmeny v termomanažmente dieťaťa, teploty v inkubátore, vlhkosti, oblečenia dieťaťa,
- údaje o vytvorenom termoneutrálnom prostredí zaznamená do prekladacej správy pre
transportný tím.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Teplota novorodenca bezprostredne po pôrode nepoklesla pod 36°C.

V2

Po stabilizácii má novorodenec bez infekcie jadrovú TT v rozmedzí od 36,5 °C – 37,5°C, a teplé akrálne
časti tela. Novorodenec s infekciou ma TT stabilizovanú s ohľadom na teplotu akrálnych častí tela.

V3

Novorodenec má zabezpečené termoneutrálne prostredie do doby transportu.

V4

V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje o termomanažmente novorodenca.
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Tabuľka č. 1
Hodnoty pre TNP
Vek /
hmotnosť
0-6h
6-12h
12-24h
24-36h
36-48h
48-72h
72-96h
4.-5. deň
5.-6.deň
6.-8.deň
8.-10.deň
10.-12 deň
12.-14 deň
3.týždeň
4.týždeň
5.týždeň

Pod 1000g

1000-1500g

1500-2000g

2000-2500g

Nad 2500g

36,7-36,2
36,7-36,0
36,6-35,9
36,5-35,9
36,5-35,9
36,4-35,8
36,3-35,7
36,3-35,6
36,2-35,5
36,0-35,2
35,9-35,1
35,8-34,9
35,7-34,7
35,6-34,1
35,2-33,6
34,7-33,3

36,2-35,4
36,2-35,4
36,0-35,2
35,9-35,1
35,9-35,0
35,9-34,8
35,8-34,7
35,7-34,4
35,6-34,3
35,5-34,1
35,2-34,0
35,0-33,9
35,0-33,4
35,0-33,0
34,6-32,3
33,9-31,8

35,7-34,2
35,7-34,1
35,6-34,1
35,5-34,0
35,4-33,9
35,2-33,6
35,1-33,5
35,0-33,3
34,9-33,2
34,8-33,0
34,6-32,8
34,4-32,7
34,3-32,6
34,2-32,4
34,1-32,0
33,9-31,5

34,8-33,6
34,8-33,0
34,7-32,5
34,7-32,3
34,6-32,0
34,4-31,8
34,2-31,7
34,1-31,6
33,9-31,6
33,8-31,6
33,5-31,6
33,4-31,6
33,3-31,6
33,2-31,0
33,0-30,4
32,6-29,9

34,8-32,7
34,8-32,0
34,7-31,6
34,4-31,2
34,2-31,0
34,1-30,6
33,6-30,2
33,4-29,9
33,1-29,8
32,5-29,3
32,5-29,3
32,0-29,3
31,4-29,3
-

Podmienky sú stanovené pre jednostenný inkubátor, pri relatívnej vlhkosti 50%, teplota miestnosti je
26,5°C bez prievanu.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Termálna stabilizácia novorodenca s
NPH a VNPH do transportu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

P1

Upravila sestra termálne prostredie?

P2-3

Minimalizovala tepelné straty pri prevzatí od
pôrodníka a prvom ošetrení?

P4-5

Transportovala správne dieťa na miesto ďalšieho
ošetrovania, uložila ho do vyhriateho inkubátora?

P6

Regulovala teplotu prostredia na základe zistenej
TT podľa kritérií v P6?

P7-8

Udržiavala sestra dosiahnutú optimálnu telesnú
teplotu dieťaťa?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia

1b

0b

2b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry a
novorodenca
Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
i dieťaťa, otázka pre
sestru
Kontrola prostredia

P9

Evidovala namerané hodnoty v dokumentácii
dieťaťa?

Kontrola
dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/NEO/28

Kontrolné kritériá
Bola TT novorodenca po pôrode udržiavaná nad
36°C?

Revízia č.:

2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

V2

Je novorodenec po stabilizácii bez známok
termálneho stresu?

V3

Mal novorodenec zabezpečené TNP do
transportu?

Otázka pre sestru,
pozorovanie
novorodenca

1b

0b

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané údaje
o termomanažmente novorodenca?

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 - 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:

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

Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Ošetrovňa, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

2 ks Sondy rôznej hrúbky ( podľa veku p/k ),
nádoba s teplou vodou ( sondy z plastov sú po namočení do teplej vody mäkšie a
pružnejšie ),
masť rozpustená vo vode,
20 – 50 ml striekačka s adaptérom,
emitná miska,
nealergický leukoplast,
svorka ( podľa potreby ),
testovací prúžok,
5 ks štvorce mulu,
10 ks buničitá vata,
fonendoskop,
zatvárací špendlík,
uterák

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pacienta na zavedenie žalúdočnej sondy pripraví:


informuje pacienta o výkone, o tom čo mu bude robiť /podľa veku dieťaťa/, na aký dlhý čas
bude mať zavedenú sondu



uloží pacienta do zvýšenej polohy/ Fowlerovej/



naučí ho metodike správneho dýchania a prehĺtania počas zavádzania/hlboký nádych-

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Zavedenie nazogastrickej sondy

Platné od:

1.11.2014

OSE SZ/PED/29

Strana

2z3
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prehltnutie -výdych


komunikuje s pacientom aj vtedy, ak je v bezvedomí

P2

Sestra vyšetrí pacientovi nosné dierky, skontroluje, či v nose nie sú prekážky, deformity, alebo
poranenia.

P3

Sestra určí vzdialenosť do akej sa sonda má zaviesť:
na sonde určí vzdialenosť od konca nosa pacienta po ušný lalôčik a po koniec sterna. ( Táto dĺžka určuje
približnú vzdialenosť od nosných dierok po žalúdok. Pri sondách, ktoré sa zavádzajú do duodena, alebo
jejuna pridá 20 – 30 cm).
Pred zavedením sondy ju sestra potrie gélom, alebo masťou rozpustenou vo vode.

P4

Sestra:
 zavedie nazogastrickú sondu,
 požiada pacienta, aby mierne zaklonil hlavu a sondu zavádza pozdĺž spodiny nosnej dierky,
 požiada pacienta po zavedení sondy o mierny predklon hlavy a upozorní pacienta na dôležitosť
prehĺtania ( správne umiestnenie sondy do faryngu a ezofágu),
 ak má pacient nauzeu, alebo problém s prehĺtaním, preruší na chvíľu zavádzanie sondy (pacient
si oddýchne, niekoľkokrát sa nadýchne a vydýchne, prípadne sa napije vody, čím sa utlmí reflex
vracania ).
 sondu posúva o 5 – 10 cm pri každom prehltnutí,
 skontroluje, či sa sonda v hrdle nestáča, ak áno povytiahne sondu kým sa narovná a následne ju
zasúva.
Sestra skontroluje správne umiestnenie sondy tak, že aspiruje obsah žalúdka a vyšetrí jeho aciditu,
alebo skontroluje insufláciu vzduchu.

P5
P6

Sestra zaistí sondu ( pomocou leukoplastu pripevní sondu na chrbát nosa, rozstrihnuté konce
leukoplastu otočí popod sondu a pripevní k pacientovmu odevu ).

P7

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

P8

Sestra vypracuje plán každodennej starostlivosti ak nazogastrická sonda zostáva zavedená:
•
kontroluje prípadne zmeny a podráždenia v nosovej dierke
•

nosový otvor a sondu čistí navlhčenou štetôčkou

•

ak je nosová dierka suchá alebo chrastovitá, aplikuje do nej masť rozpustenú vo vode

•

ak treba, vymení leukoplast

P9

Sestra podľa ordinácie lekára /jednorazové sondovanie/, po výkone odstráni sondu vytiahnutím
z nosovej dutiny otieraním do buničitej vaty

P10

Sestra umyje a dezinfikuje použité pomôcky, uloží ich na pôvodné miesto, sondu pripraví na sterilizáciu

P11

Sestra ukončenie výkonu zaznamená do dokumentácie
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
Pacient pozná postup a význam zavedenia sondy.
V2
Pacient má sondu zavedenú šetrným spôsobom a zaistenú proti posunutiu.
V3
U pacienta sa nevyskytli žiadne komplikácie v súvislosti so zavedenou sondou.
V4
V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace so zavedením sondy.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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Vyhodnotenie štandardu zavedenia nazogastrickej sondy

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Š4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra pacientovi dôvody, spôsob, približnú dĺžku zavedenia sondy/podľa veku/

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

P2 -5

Dodržala sestra pracovný postup zavedenia
nazogastrickej sondy?

4b

0b

P6-7

Postupovala sestra počas výkonu podľa
jednotlivých krokov štandardu?

2b

0b

P8

Vypracovala sestra plán ošetrovania
nazogastrickej sondy ak sonda bude zavedená
dlhšiu dobu?

1b

0b

P9

Dodržala sestra pracovný postup pri odstraňovaní
nazogastrickej sondy?

1b

0b

P10

Zabezpečila sestra dekontamináciu, dezinfekciu
a uloženie pomôcok?

1b

0b

1b

0b

P11

Zaznamenala sestra do príslušnej dokumentácie
výkon, čas, priebeh, spôsob kontroly, správnosti
lokalizácie sondy

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




0b

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

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

Kód
V1

VÝSLEDOK

V2
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Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia
podľa veku?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
sestru

Má pacient zavedenú žalúdočnú sondu šetrným
spôsobom?

2z2

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

Výkon bol realizovaný bez komplikácií?
V3

V4

Má pacient zabezpečenú starostlivosť zameranú
na prevenciu komplikácii pri dlhodobom zavedení
sondy?
V dokumentácii pacienta sú zaznamenané všetky
potrebné údaje súvisiace so zavedením sondy.

Kontrola dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Dodržanie správnej techniky pri odbere steru z kože

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na ster z kože

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Sestra
Zdravotnícke zariadenia
1 ks Sterilný tampón,
2 ks jednorazové rukavice,
emitná miska,
1 ks jednorazová maska,
10 ks buničitá vata,
etiketa na označenie vzorky, resp.čiarový kód,
žiadanka na vyšetrenie.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na ster

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom adekvátnym spôsobom k jeho veku a stavu. V prípade že ide o malé
dieťa v sprievode rodiča informuje sestra o výkone jeho.

P3

Sestra si pred výkonom dôkladne umyje ruky

P4

Sestra robí ster sterilným tampónom z miesta lézie alebo hnisu na koži. Tampón vloží do skúmavky s
transportným médiom tak aby sa nedotkla vonkajšieho okraja skúmavky.

P5

Sestra uloží použité pomôcky.

P6

Sestra označí vzorku čiarovým kódom, ktorý čítačkou načíta do počítača a s elektronicky vyplnenú žiadankou odošle do laboratória.
V prípade papierovej žiadanky (žiadanka nedá elektronicky odoslať) označí vzorku štítkom s menom,
priezviskom, rokom narodenia a vyplní papierovú žiadanku.
Papierová žiadanka má obsahovať:
 Meno pacienta
 Rodné číslo pacienta

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Ster z kože

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/30
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice







P7

Zdravotnú poisťovňu pacienta
Pečiatku oddelenia
Diagnózu pacienta – príslušnú k danému výkonu
Požadované vyšetrenie
Dátum
Pečiatku a podpis lekára

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória a urobí záznam o odbere do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
P/k je oboznámený vhodným spôsobom s postupom pri výkone.
V2
P/k spolupracuje pri výkone podľa svojho veku a stavu.
V3
Odber výteru je správne zrealizovaný
V4
V dokumentácii p/k je zaznamenaný odber výteru a výsledok vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu realizácia steru z kože

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre pacienta

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Kontrola

Š4

PROCES

dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky?

P2

Oboznámila sestra p/k s priebehom
vyšetrenia?

P3-4

Ovláda sestra správny postup pri odbere steru?

P5

Zabezpečila sestra a uloženie pomôcok?

1b

0b

P6

Zabezpečila sestra správne označenie vzorky ?

1b

0b

P7

Urobila sestra o odbere záznam do dokumentácie
a zabezpečila odoslanie vzorky do laboratória?

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
VÝSLEDOK

V1-2

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia a
adekvátne spolupracoval so sestrou pri výkone?

Revízia č.:

2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

V3

Bol u p/k pri stere dodržaný správny postup?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V4

Bol realizovaný výkon zaznamenaný v
dokumentácií?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Výter z dutín

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/31
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Dodržanie správnej techniky pri odbere výteru z dutín.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou na výter z dutín.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Sestra
Zdravotnícke zariadenia
Sterilný tampón,
1 ks drevená ústna lopatka,
3 ks mulové štvorce,
2 ks jednorazové rukavice,
emitná miska,
1 ks jednorazová maska,
5 ks buničitá vata,
etiketa na označenie vzorky,
resp. čiarový kód,
žiadanka na vyšetrenie.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná a ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na výter z dutiny podľa ordinácie lekára

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom adekvátnym spôsobom k jeho veku a stavu. V prípade že ide o malé
dieťa v sprievode rodiča informuje sestra o výkone aj jeho.

P3

Sestra si dôkladne pred výkonom umyje ruky

P4

Sestra dodržiava zásady pre odber z jednotlivých dutín:
Výter z hrdla:
 výter z tonzíl vykonáva ráno na lačno, skôr ako si pacient vyčistí zuby, pri príjme sa dodržanie
tohto kroku nevyžaduje;
 sterilným vatovým tampónom čo najdôkladnejšie otrie povrch jednej a potom druhej tonzily,
tampónom robí súčasne tri pohyby: skrutkovite otáča tampónom okolo jeho pozdĺžnej osi, posunuje tampón dopredu a dozadu a zhora nadol po tonzile, pri výter sa nesmie dotknúť tampónom koreňa jazyka a po vytiahnutí tampónu ho sestra opatrne vloží do transportného média;

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Výter dutín

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/31
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Výter z nosa:
 tampón zavedie do dolného nosového priechodu po spodine nosovej dutiny, prejde tampónom
nahor do prednej časti nosovej dutiny;
 pri odoberaní výteru z nosa jednou rukou fixuje hlavičku dieťaťa, aby zabránila jej nepredvídanému pohybu;
 ak sa pri odbere dostaví výtok z nosa, dieťaťu ošetrí nos buničitou vatou, natrie krémom alebo
aplikuje kvapky do nosa;
Výter z ucha:
 u malých detí nedominantnou rukou pridrží hlavičku dieťaťa na podložke, kruhovým pohybom
vytrie vonkajší zvukovod;
 u väčších detí, nedominantnou rukou natiahne ušný bolec, kruhovým pohybom dominantnou
rukou vytrie vonkajší zvukovod
P5

Sestra uloží použité pomôcky.

P6

Sestra označí vzorku čiarovým kódom, ktorý čítačkou načíta do počítača a s elektronicky vyplnenú žiadankou odošle do laboratória. V prípade že sa žiadanka nedá elektronicky odoslať označí vzorku štítkom s menom, priezviskom, rokom narodenia a vyplní papierovú žiadanku.
Papierová žiadanka má obsahovať:
 Meno pacienta
 Rodné číslo pacienta
 Poisťovňu pacienta
 Pečiatku oddelenia
 Diagnózu pacienta – príslušnú k danému výkonu
 Požadované vyšetrenie
 Dátum
 Pečiatku a podpis lekára

P7

Sestra zabezpečí odoslanie vzorky do laboratória a urobí záznam o odbere do dokumentácie pacienta.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

P/k je oboznámený vhodným spôsobom s postupom pri výkone.

V2

P/k spolupracuje pri výkone podľa svojho veku a stavu.

V3
V4

Pri realizácií výteru bol dodržaný správny postup.
V dokumentácii p/k je zaznamenaný odber výteru a výsledok vyšetrenia.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu realizácia výteru z dutín

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre pacienta

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola

Š4

PROCES

dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Mala sestra pripravené potrebné pomôcky?

P2

Oboznámila sestra p/k s priebehom
vyšetrenia?

P3-4

Ovláda sestra správny postup pri odbere steru?

P5

Zabezpečila sestra a uloženie pomôcok?

P6

Zabezpečila sestra správne označenie vzorky ?

P7

Urobila sestra o odbere záznam do dokumentácie
a zabezpečila odoslanie vzorky do laboratória?

Otázka pre sestru
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
VÝSLEDOK

V1-2

1
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Kontrolné kritériá
Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia a
adekvátne spolupracoval so sestrou pri výkone?

Revízia č.:

2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

V3

Bol u p/k pri stere dodržaný správny postup?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V4

Bol realizovaný výkon zaznamenaný v
dokumentácií?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (93 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber venóznej krvi na vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:


odobrať vzorku krvi predpísaným spôsobom v súlade so stanovenými kritériami

krvi

minimalizovať negatívne pocity pacienta v súvislosti s odberom



dodržiavať bezpečnú manipuláciu s odobratou krvou

Skupina starostlivosti:

p/k s indikáciou odberu krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, sestra špecialistka

Š2

Prostredie:

ošetrovňa, izba detského p/k

Š3

Pomôcky :

odberové súpravy podľa druhu odberu, resp. skúmavky, 1 ihla, 1 pár rukavíc,
Esmarchove ovínadlo, dezinfekčný roztok, 2 tampóny,
1 štvorec z buničitej vaty, nožnice, podložka pod končatinu, 1 emitná miska,
stojan na skúmavky, leukoplast, ostatné pomôcky podľa špecifických požiadaviek

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra postupuje podľa metodických pokynov a postupov pri jednotlivých odberoch, ktoré určujú
pracovníci jednotlivých laboratórií

P2

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

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odber venóznej krvi na vyšetrenie

Platné od:

01.11.2014
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P3

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

P4

Sestra vysvetlí p/k (v závislosti od veku), zákonnému zástupcovi – doprovod p/k, zásady odberu
krvi

P5

Sestra pripraví potrebné pomôcky, skontroluje označenie skúmaviek a vyplnenie žiadanky

P6

Sestra dodržiava všeobecné zásady odberu biologického materiálu

P7

Sestra počas odberu postupuje asepticky, pred a po odbere si umyje ruky

P8

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

P9

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

P10

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

P11

Sestra posúdi stav žíl, vyberie si vhodné miesto vpichu a palpuje priebeh cievy

P12

Sestra priloží Esmarchovo ovínadlo asi 5 cm nad miesto vpichu a vyzve p/k (v závislosti od veku),
aby podporil náplň žily otváraním a zatváraním ruky do päste

P13

Sestra dôkladne vydezinfikuje miesto vpichu tampónom. Pred odberom zistí, či má p/k alergiu na
použitý dezinfekčný roztok

P14

Sestra zavedie ihlu do cievy a odoberie potrebné množstvo krvi

P15

Po odbere sestra ošetrí miesto vpichu suchým tampónom a prelepením

P16

Po odbere krv v odberových skúmavkách pomalými pohybmi p.p. premieša – riadi sa pokynmi laboratória

P17

Sestra zaistí včasné odoslanie vzorky krvi do príslušného laboratória. Sestra manipuluje s odobratou krvou tak, aby ju neznehodnotila

P18

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok

P19

Sestra zaznamená odber krvi a reakcie p/k do dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k/ ( v závislosti od veku), zákonný zástupca – doprovod detského p/k, pozná dôvod a význam odberu krvi

V2

Detský p/k spolupracuje počas odberu (v závislosti od veku)

V3

V dokumentácii detského p/k je zaznamenaný odber krvi a pozorovanie detského p/k

V4

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

UPOZORNENIE:




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

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

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

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

Š3

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PED/32







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

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vedomosti a zručnosti na
realizáciu výkonu?

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

P3

Používa sestra jednorazové pomôcky a ochranné
rukavice pri odbere krvi?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

P4

Vysvetlila sestra pacientovi prípravu na odber
krvi?

Otázka pre pacienta

Má sestra pripravené potrebné pomôcky na
realizáciu odberu krvi ?

Kontrola pomôcok

PROCES

P1-2

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

P5-6

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber venóznej krvi na vyšetrenie

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kód

Revízia č.:

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b



0b

Skontrolovala sestra označenie skúmaviek a
vypísanie žiadaniek?

Otázka pre sestru

2b

Dodržiava sestra počas odberu aseptický
postup?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

P7

P8

Zabezpečila sestra pacientovi vhodnú polohu
počas odberu krvi?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

UPOZORNENIE:



0b

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

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

Komunikovala sestra s pacientom počas výkonu?

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PED/32

P9

Revízia č.:

2z2

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

7b

0b

P10-16

Realizovala sestra správne pracovný postup pri
odbere krvi?

P17

Zabezpečila sestra transport odobratej krvi do
príslušného laboratória?

Otázka pre sestru

1b

0b

P18

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P19

Zaznamenala sestra odber krvi do dokumentácie
pacienta?

1b

0b

P20

Informovala sestra ošetrujúceho lekára o
výsledkoch akútnych vyšetrení krvi?

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód
V1

Kontrolné kritériá
Bol pacient oboznámený s dôvodom odberu krvi?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

VÝSLEDOK

Spolupracoval pacient so sestrou počas výkonu?
V2

Otázka pre sestru

V3

Je v dokumentácii pacienta zaznamenaný odber
krvi?

V4

Nevyskytli sa u pacienta komplikácie v súvislosti s
odberom krvi?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu27 - 25 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (80 % a menej)
Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Platné od:

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

Charakteristika štandardu:

1z2

procesuálny štandard holistickej ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

-

vytvoriť bližší vzťah matka – dieťa
pozitívne ovplyvniť fyziologické a psychologické funkcie
dieťaťa a matky

Skupina starostlivosti:

- nezrelí novorodenci a skupina rizikových novorodencov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – úsek pre nezrelých a rizikových novorodencov

Š3

Pomôcky :

1 ks jednorazová plienka,
čiapočka,
ponožky,
deka- flanelová/bavlnená,
kreslo alebo polohovacia posteľ pre matku,
vankúš na podloženie chrbta,
oblečenie pre matku/otca umožňujúce odhalenie hrudníka,
opasok alebo šatka/šatkovak

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, chorobopis

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje matku/otca o výhodách klokankovania

P2

Oboznámi ich s postupom pri klokankovaní.

P3

Sestra vyberie vhodný čas na klokankovanie - najlepšie pred kŕmením.

P4

Sestra pripraví kreslo, alebo napolohuje posteľ (maximálne 60˚).

P5

Sestra usadí matku do kresla alebo na posteľ. Chrbát podloží vankúšom. Dbá na pohodlie matky.

P6

Sestra vyzve matku, aby si dala dole podprsenku a rozopla si nočnú košeľu.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Klokankovanie
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P7

Sestra pripraví dieťa: vyzlečie ho, zabalí do suchej jednorazovej plienky, oblečie mu čiapočku
a obuje ponožky.

P8

Sestra ukladá dieťa na matkinu hruď do zvislej polohy. Napolohuje dieťa k ľavému prsníku (aby počulo
tlkot matkinho srdca).

P9

Sestra vysvetlí matke, že polohu dieťaťa môže meniť – na ľavý alebo pravý prsník, alebo medzi prsia

P10

Sestra kontroluje polohu dieťaťa, upraví hadičky, cievky, sondu a pod.

P11

Sestra prikryje dieťa prikrývkou.

P12

Sestra dodržiava čas klokankovania. Najprv 5 min., postupne sa čas predlžuje až do 1 hod. (optimálne je
30 min.). Orientuje sa pritom prianím matky a potrebami dieťaťa.

P13

Sestra prikladá dieťa ku klokankovaniu 2–3 krát denne (nie vo večerných a nočných hodinách).

P14

Sestra vyzýva matku, aby počas klokankovania dieťa priložila ku prsníku – stimulácia dojčenia a laktácie.

P15

Sestra sleduje správanie dieťaťa počas klokankovania, ak je dieťa napojené na monitor, sleduje hodnoty
monitora.

P16

Sestra zabezpečí dieťa proti zošmyknutiu opaskom/šatkou okolo pása matky, ak sa matka počas
klokankovania pohybuje.

P17

Sestra uloží dieťa späť na lôžko/do inkubátora do fetálnej polohy. Odloží použité pomôcky.

P18

Setra zaznamenáva dĺžku klokankovania, pozorované hodnoty z monitora do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má pravidelnejšiu akciu srdca, kľudnejšie dýchanie a znížený výskyt epizód apnoe

V2

Dieťa má predlžený čas spokojného spánku.

V3

Matka verbalizuje pozitívne uspokojenie z možnosti byť dlhšie so svojím dieťaťom.

V4

Je zvýšená úspešnosť dojčenia a rýchlejší hmotnostný prírastok, skrátená dĺžka hospitalizácie

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Klokankovanie nezrelého a rizikového
novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1-2

PROCES







Kontrolné kritériá
Poskytla sestra dostatok informácii o výhodách
klokankovania, vysvetlila postup pri
klokankovaní?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

2b

0b

1b

0b

2b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P3

Vybrala sestra vhodný čas na klokankovanie?

P4-5

Usadila sestra matku do správnej polohy,
pripravila správne lôžko?

P6-7

Boli pre klokankovanie správne nachystaní matka
i dieťa?

P8

Uložila sestra dieťa do vhodnej polohy?

P9

Upozornila sestra matku na možnosti
polohovania dieťaťa počas klokankovania?

Otázka pre matku

P10

Kontrolovala sestra počas klokankovania
vhodnosť polohy, umiestnenie cievok?

Pozorovanie sestry

Pozorovanie dieťaťa
Kontrola prostredia

Pozorovanie dieťaťa

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

PROCES

P11

P12-13

Dodržiavala čas a intervaly pri klokankovaní?

P14

Vyzvala matku, aby dieťa priložila k prsníku?

P15

Sledovala sestra reakcie dieťaťa, zmeny na
monitore?

P16

Zabezpečila dieťa proti zošmyknutiu, ak sa matka
rozhodla prechádzať počas klokankovania?

P17

Uložila dieťa po klokankovaní do fetálnej polohy?

P18

Zaznamenala údaje do ošetrovateľskej
dokumentácie?

1
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1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

Otázka pre matku

Otázka pre sestru

Pozorovanie dieťaťa

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Zlepšila sa u dieťaťa akcia srdca, dýchanie?

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

V2

Predlžil sa čas spokojného spánku?

V3

Verbalizuje matka pocit uspokojenia?

V4

Ovplyvnilo klokankovanie pozitívne dojčenie,
váhový prírastok, dĺžku hospitalizácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V5

Je prevedený výkon zaznamenaný v
dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 - 24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)
UPOZORNENIE:




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

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

A OSE SZ/NEO/33

Revízia č.:

1
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Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/34

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Uspokojenie základných biologických potrieb

Skupina starostlivosti:

P/k na lôžkovom oddelení

Revízia č.:

1
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š 1 Pracovníci:

Sestra špecialistka, sestra, zdravotnícky asistent

Š 2 Prostredie:

Izby pacientov

Š 3 Pomôcky :

fľaša,
cumeľ,
podbradník,
mlieko pre dieťa,
v bariérovom režime rukavice, plášť.

Š 4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví dojčenskú fľašu a cumeľ:


P2

dojčatám podáva stravu z dojčeneckej fľaše, na ktorú pred kŕmením nasadí vysterilizovaný cumeľ tak, aby sa nedotkla časti, ktorá sa podáva dieťaťu do úst,
 na podávanie tekutej stravy použije cumeľ s otvorom s priemerom približne 2 mm, na
hustejšiu stravu s väčším otvorom, dbá na to, aby dojča pokrm salo a aby strava nevytekala vlastnou tiažou, inak by pilo hltavo a ľahko by mohlo potravu vdýchnuť
Ak ide o nočné kŕmenie, sestra ohreje stravu na správnu teplotu:



P3

fľašu ohreje pred kŕmením vo vodnom kúpeli, správnu teplotu mlieka overí odkvapnutím
na vnútornú stranu zápästia ( má mať teplotu ľudského tela, nesmie páliť)
pred samotným kŕmením skontroluje meno dojčaťa, druh stravy a jej množstvo

Sestra pred samotným kŕmením pripraví dojča:
•
•
•

prebalí ho,
skontroluje priechodnosť nosové priechodov a podľa potreby ich vyčistí,
pod bradu dá dieťaťu podbradník, eventuálne plienku na to používanú.

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

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

P4
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Sestra počas kŕmenia:
•



P5

OSE SZ/PED/34

Revízia č.:

zabezpečí pokojné a bezpečné kŕmenie dojčaťa,
dojča leží tak, aby bolo v mierne zvýšenej polohe /na paplóne/
drží fľašu pri kŕmení naklonenú tak, aby cumeľ aj hrdlo boli naplnené pokrmo
/45ouhol/ ,

Sestra pozoruje prejavy dojčaťa:


ak dieťa začne počas kŕmenia kašľať, vyberie mu cumeľ z úst a nechá ho
odpočinúť,
 sleduje ako dojča pije (hltavo, pokojne, odmieta piť, často kašle a pod.)
 po nakŕmení zdvihne dojča do vývýšenej polohy tak, aby si mohlo odgrgnúť, čím
sa zo žalúdka odstránia vzduchové bubliny, potom ho nechá ešte vo zvýšenej
polohe, alebo ho položí do postieľky na bok,
 pozoruje dojča, či nevygrcáva prijatú potravu, ako reaguje, či je spokojné, alebo
nepokojné.
P6

Sestra dokumentuje príjem potravy:



P7

odpočíta vypité množstvo potravy a zapíše ho do dekurzu,
do dokumentácie zaznamená reakcie dojčaťa počas kŕmenia a po ňom (vygrckávanie,
vracanie, chuť do jedenia, nepokoj a pod.),

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dojča má uspokojené základné biologické potreby.

V2

Dojča dobre znáša kŕmenie z fľaše cez cumeľ

V3

Dojča má v dokumentácii zaznamenané údaje o kŕmení dieťaťa.

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/34

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu kŕmenie dojčiat

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4
Kód

PROCES

P1-2






Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry počas výkonu
Kontrola pomôcok
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1-3?
Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra stravu pre dieťa podľa kritérií
P1-2?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

P3

Pripravila si sestra dojča na kŕmenie správnym
spôsobom?

Pozorovanie sestry
pri práci

P4

Dodržiava sestra správnu techniku kŕmenia?

Pozorovanie sestry
pri práci

P5

Sleduje sestra prejavy dojčaťa počas kŕmenia?

P6

Zaznamenala sestra do dokumentácie všetko čo
sa týka kŕmenia?

P7

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Otázka pre sestru
Kontrola dokumentácie
Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
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Kontrolné kritériá
Dojča má uspokojené základné biologické
potreby?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Dojča prijíma potravu z fľaše bez problémov?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii zaznamenané údaje o kŕmení
dojčaťa?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PED/34

Revízia č.:

Celkový počet dosiahnutých bodov _________/ _______ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 – 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kŕmenie novorodenca z fľaše

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/35
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť podanie enterálnej výživy z fľaše správnym, bezpečným
spôsobom

Skupina starostlivosti:

- novorodenci, u ktorých nie je možné zabezpečiť dostatočnú
výživu dojčením (prekážky zo strany matky a / alebo dieťaťa)
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Dátum kontroly:

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

Sterilná kojenecká fľaša, sterilný cumeľ, pripravené mlieko, nádoba na ohrev
mlieka

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si v mliečnej kuchynke dezinfikuje plochu na prípravu mlieka, pripraví si kojeneckú fľašu a
lukasterikový sáčok so sterilným cumľom.

P2

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky.

P3

Sestra si do kojeneckej fľaše nadávkuje požadované množstvo pripraveného / odstriekaného mlieka
a na fľašu nasadí cumeľ - chytá iba vrchnák, nie cumeľ. Tvár cumľa a veľkosť dierky prispôsobuje druhu
mlieka a potrebám dieťaťa.

P4

Sestra si takto pripravenú fľašu s mliekom ohreje v nádobe určenej na ohrev mlieka.

P5

Sestra si v boxe pri dieťati znova umyje a dezinfikuje ruky. Odskúša teplotu mlieka kvapnutím mlieka na
predlaktie ruky.

P6

Sestra kŕmi dieťa vo zvýšenej polohe na lehátku, alebo v náručí. Pri kŕmení dieťaťa v inkubátore
nedominantnou rukou podopiera chrbátik a hlavičku dieťaťa, dominantnou pridržiava fľašu.

P7

Sestra pri vkladaní cumľa do úst dieťaťa dbá nato, aby jazyk dieťaťa smeroval dole, dierka na cumli
smerom k podnebiu dieťaťa. Fľašu drží v takej polohe, aby v cumli bolo vždy mlieko.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Kŕmenie novorodenca z fľaše

Platné od:
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P8

Sestra počas kŕmenia sleduje celkový stav a správanie dieťaťa. Pri správnom pití s vo fľaši vytvárajú
akoby „bublinky“. U dieťaťa s hltavým pitím robí krátke prestávky. V prípade, že dieťa mlieko vypľúva,
zakuckáva sa, mení farbu a má poklesy SO2, je unavené a samo prestáva piť, prestane s kŕmením na
cumeľ. Pokúsi sa o to neskôr, alebo dieťa dosonduje. Dieťa zdvihne do vodorovnej polohy, zoberie do
náručia na rameno, resp. na kolená bruškom dole, v inkubátore volí polohu v sede, a nechá dieťa
odgrgnúť. Môže mu pritom pomôcť jemným pohládzaním chrbátika.

P9

Sestra v prípade dokrmovania najskôr ohreje mlieko pod tečúcou vodou, alebo v nádobe na to určenej
(neodporúča sa ohrev v mikrovlnnej rúre).

P10

Sestra po nakŕmení, odgrgnutí dieťaťa uloží dieťa do polohy na bruško alebo na pravý bok.

P11

Sestra sleduje, hlási lekárovi a presne zaznamenáva množstvo vypitého mlieka, priebeh kŕmenia
a reakcie dieťaťa počas kŕmenia.

P12

Sestra zabezpečí čistenie a následnú sterilizáciu fľaše a cumľa na ďalšie použitie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má zabezpečený prívod enterálnej výživy cumľom.

V2

Dieťa toleruje kŕmenie z fľaše na cumeľ.

V3

Pri príprave i podávaní stravy sestra dodržala hygienické a aseptické podmienky.

V4

V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané údaje týkajúce sa prevedeného úkonu

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Kŕmenie novorodenca z fľaše







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1-2

1
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Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra pomôcky na vydezinfikovanú
plochu, dezinfikovala si ruky?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

2b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

P3-4

Dodržala sterilitu pri nalievaní mlieka, ohriala
správne mlieko?

P5

Odskúšala teplotu mlieka pred podaním dieťaťu?

P6-8

Kŕmila dieťa správnym spôsobom, vo vhodnej
polohe?

P9

Ohriala mlieko pred dokrmovaním dieťaťa?

P10

Uložila dieťa po nakŕmení do vhodnej polohy?

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

P11

Zaznamenala do dokumentácie údaje súvisiace
s kŕmením?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry a
novorodenca

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

P12

Kód
VÝSLEDOK

V1-2

Kontrolné kritériá
Tolerovalo dieťa dostatočné množstvo mlieka pri
kŕmení na cumeľ?

V3

Boli dodržané hygienické a aseptické podmienky
pri príprave a kŕmení dieťaťa?

V4

Obsahuje dokumentácia údaje o kŕmení?

1

Platné od:

01.11.2014
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Zabezpečila mechanickú očistu a následnú
sterilizáciu použitých pomôcok?

Revízia č.:

Otázka pre sestru

Metóda hodnotenia

2z2

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- hygienická očista fyziologického novorodenca pri zachovaní
tepelného komfortu a ochrany kože pred jej poškodením

Skupina starostlivosti:

- fyziologický novorodenec

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

teplomer – vodný, vanička/nádoba na kúpeľ hygienicky nezávadná, bezpečne
upevnená, lehátko do vaničky podľa zvyklostí pracoviska, vyhriata osuška a plienky,
čistiace textilné obrúsky ak pracovisko používa, pomôcky na dezinfekciu vaničky,
kozmetika pre dieťa, vatové tampóny, vatové štetôčky, pomôcky na ošetrenie
pupočníka, kefka / hrebeň na vlasy, krém proti zapareninám, oblečenie pre dieťa

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pripraví prostredie na kúpeľ: bez prievanu, dostatočne teplé. Dezinfikuje plochu a vaničku aj
s jej následným dôkladným opláchnutím. Pripraví si všetky pomôcky potrebné na kúpeľ.

P2

Sestra informuje matku o pripravovanom výkone, vyzve ju k spoluúčasti tak, že jej názorne predvedie
kúpeľ, alebo podľa zvyklosti oddelenia jej umožní spolupracovať pri kúpaní.

P3

Sestra si napustí vodu do vaničky do takej výšky, aby siahala maximálne po pupočníkový kýpeť dieťaťa
(asi 8 -15 cm vody).Overí teplotu vody ponorením predlaktia alebo teplomerom
( nemá presiahnuť 38 °C). Podľa zvyklosti oddelenia do vaničky vloží lehátko s bavlnenou plienkou.

P4

Sestra vyzlečie dieťa, očistí genitálie pomocou čistiacich obrúskov alebo bavlnenou plienkou
namočenou v teplej vode smerom od genitálu ku konečníku. Na ťažko odstrániteľné nečistoty môže
využiť tampón namočený v detskom oleji.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P5

Sestra prenesie novorodenca do vaničky bezpečným úchopom: hlava a krk dieťaťa spočíva na predlaktí
ľavej ruky sestry, pričom ruka obopína rameno dieťaťa, pravú ruku vsunie pod zadok dieťaťa tak, aby
palcom a ukazovákom obopla vzdialenejšie stehno v blízkosti inquiny.

P6

Sestra vkladá novorodenca do vody postupne, najprv nôžky a potom ostatné časti tela, okrem hlavy ( ak
nemá k dispozícii lehátko, pridržiava hlavu na predlaktí po celý čas kúpania). Dbá na to, aby sa neponoril
pupočníkový kýpeť pod vodu.

P7

Sestra postupuje pri umývaní takto:
-

najprv oči dieťaťa: tampónmi namočenými v čistej vode, alebo palcom ruky, pričom platí, že
postupuje stále od vnútorného kútika ku vonkajšiemu,

-

zvyšok obličaja umyje čistou vodou,

-

na vlasatú časť môže použiť kozmetický prípravok, platí, že oplachuje vlasatú časť od čela
dozadu,

-

nasleduje krk, hrudník, horné a dolné končatiny – venuje pozornosť zvlášť v záhyboch,

-

chrbát, zadok a genitál sa snaží umyť rukou vsunutou pod dieťa.

Sestra umýva dieťa čistou vodou, v niektorých indikovaných prípadoch môže použiť hypermangán,
zmäkčujúce peny do kúpeľa. Dĺžka kúpeľa závisí od správania sa / spokojnosti dieťaťa. Pri negatívnych
zmenách kúpeľ preruší, dieťa uloží pod zdroj tepla a informuje o tom lekára.
P8

Sestra prenesie tým istým bezpečným spôsobom dieťa na teplú osušku / bavlnenú plienku na
pripravenú plochu. Dieťa zabalí do osušky a osuší ho jemným pritláčaním, nie trením dieťaťa.

P9

Sestra odstráni mokrú osušku a preloží dieťa na suchú bielizeň. Dieťa poprikrýva, aby minimalizovala
tepelné straty. Odkrýva iba tú časť tela, ktorú práve ošetruje.

P10

Sestra skontroluje označenie dieťaťa, podľa potreby ho obnoví.

P11

Sestra ošetrí pupočníkový kýpeť podľa štandardu. Skontroluje kožu novorodenca, v prípade potreby
lokálne aplikuje ordinované liečivo( napr. na mykotickú kožu).Ošetrí kožu v perianálnej oblastí, aplikuje
masť proti zapáreninám a dieťa zabalí do plienok – dodržiava pritom ordinácie lekára o širokom balení.

P12

Sestra oblečie novorodenca do čistej bielizne primerane k teplote prostredia.
Sestra ošetrí novorodencovi:

P13

-

zvukovod – vatovou štetôčkou len vonkajšiu ušnicu a oblasť za ušami,

-

nos: pridržiava hlavu v strednej rovine, vatovou štetôčkou zľahka odstráni sekréty, p.p. kvapne
kv. fyziológu pri sťaženom dýchaní nosom,

-

učeše vlasatú časť hlavy, p.p. vyčeše hrebeňom seporeu,

-

skontroluje dutinu ústnu, p.p. ošetrí soor,

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

P14

Sestra zabezpečí novorodencovi tepelný komfort: prikryje hlavu čiapočkou alebo bavlnenou plienkou,
zabalí ruky do zavinovačky alebo mu založí rukavice, dieťa poprikrýva dekou. Dieťa uloží do vhodnej
polohy.

P15

Sestra dodržiava počas celého výkonu behaviorálny prístup: dieťaťu sa prihovára, udržiava zrakový
i dotykový kontakt, manipuluje bezpečne, jemne, bez prudkých chvejúcich sa pohybov, neprovokuje
úľakové reakcie dieťaťa.

P16

Sestra zabezpečí dezinfekciu plôch po kúpeli, odstránenie znečistenej bielizne, očistenie a uloženie
použitých pomôcok.
Sestra zaznamená výkon a reakcie dieťaťa pri kúpaní do dokumentácie.

P17

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má prevedenú hygienickú očistu za dodržania teplotného komfortu.

V2

Matka je informovaná, zúčastnila sa pri kúpeli

V3

V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané údaje týkajúce sa prevedeného úkonu

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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
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Ošetrovateľský audit:
Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

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

Kontrolné kritériá

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P2

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Kúpeľ fyziologického novorodenca

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P1

1
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Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra vhodné prostredie a potrebné
pomôcky na kúpeľ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru,

Informovala matku o plánovanom výkone?

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

PROCES

Otázka pre matku
P3

Pripravila sestra vhodné množstvo dostatočne
teplej vody?

P4

Očistila sestra genitál novorodenca pred vložením
do vaničky?

P5-6

Preniesla do vaničky bezpečným úchopom,
vkladala dieťa do vaničky postupne?

P7-9

Postupovala správne pri kúpaní a osušení
novorodenca?

P10

Obnovila nedostatočné označenie novorodenca?

P11

Ošetrila pupočníkový kýpeť?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry a
novorodenca

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:
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Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Obliekla novorodenca do čistej bielizne
primerane k teplote prostredia?

P13

Ošetrila novorodenca podľa odporúčaných bodov
v P13?

P14-15

P16

Zabezpečila sestra dezinfekciu plochy,
starostlivosť o použitú bielizeň a pomôcky?

P17

Spravila záznam o kúpeli do dokumentácie
dieťaťa?

Kód

VÝSLEDOK

Dodržiavala behaviorálny prístup, zabezpečila
novorodencovi po kúpeli tepelný komfort?

Kontrolné kritériá

1
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Pozorovanie
novorodenca

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie
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1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu,
otázka pre sestru

Áno

Nie

1b

0b

V1

Bol dodržaný teplotný komfort novorodenca
počas kúpania?

V2

Zúčastnila sa kúpania mamička, bola informovaná
o plánovanom výkone?

Otázka pre matku

1b

0b

V3

Sú zaznamenané údaje o kúpaní v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu ľ4 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 -22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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


Cieľ:

Strana






uvoľniť napätie vzniknuté po prežitej traume spojenej
s pôrodom
vytvoriť citovú väzbu medzi matkou a dieťaťom
podporiť proces socializácie
zmierniť bolesť
relaxácia

Skupina starostlivosti:

- nezrelí novorodenci a skupina rizikových novorodencov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – úsek pre nezrelých a rizikových novorodencov:
inkubátor / prebaľovací pult

Š3

Pomôcky :

masážne oleje – (odporúča sa panenský olivový alebo vanilka),
bavlnená plienka,
osuška,
relaxačná hudba,
môže sa použiť froté žinka/ponožka (s gumičkou okolo zápästia),
rukavica (palčiak).

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, chorobopis

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi matku s pripravovaným výkonom.

P2

Sestra pripraví miestnosť: stlmí svetlo, zabezpečí primeranú teplotu, zapne relaxačnú hudbu (ak je
k dispozícii).

P3

Sestra si odloží z rúk prstene, náramky. Umyje a dezinfikuje si ruky. Ak bábätko bude masírovať matka,
vyzve k tomu aj ju. Ak to uzná za vhodné, použije žinku/rukavicu.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P4

Sestra prevedie iniciálny dotyk: priloží ruky na stred hrudníka, alebo chytí dieťa za ruku/pätu, jemne sa
mu prihovorí – „pýta si povolenie na masáž“, nadviaže zrakový kontakt.

P5

Sestra rozloží na prebaľovací stôl teplú bavlnenú osušku/plienku. Vyzlečie bábätko, jednorazovú plienku
mu môže ponechať.

P6

Sestra si votrie do rúk masážny olej, trocha ho v dlaniach zohreje, dá privoňať dieťaťu a začne dieťa
masírovať.

P7

Sestra si zvolí, aký druh masáže prevedie. Dodržiava postupné kroky pri jednotlivých druhoch masáže –
sú uvedené v závere štandardu.

P8

Sestra sleduje reakcie dieťaťa počas masáže. Pri plači masáž preruší, dieťa vezme do náručia a ukľudní.
Pri výraznom nekľude, únave, masáž ukončí. Platí, že treba domasírovať párovú končatinu.

P9

Sestra masíruje dieťa dostatočne dlho: začína od 5 min. pri prvej masáži, čas predlžuje až na 15 – 20
min.

P10

Sestra realizuje masáž každý deň v tú istú dobu. V indikovaných prípadoch (hypotónia, kolika, hlienenie,
dráždivosť) masáž opakuje 2 -3 x denne.

P11

Sestra naučí techniky masáži matku. Jednotlivé techniky jej názorne predvedie niekoľkokrát (podľa
individuálnych potrieb matky).

P12

Sestra informuje matku aj o iných polohách vhodných pri masírovaní:
-

-

matka sedí s vystretými spojenými nohami na podložke, dieťa na nich leží hlavičkou smerom
k chodidlám
matka spojí končatiny chodidlami k sebe – urobí akoby „kolísku“, pričom hlavičku dieťaťa
umiestni na klenbu nôh. Poloha je zvlášť vhodná pre nekľudné deti – rytmickým pohybom môže
dieťa aj kolísať
matka sedí s rozkročenými nohami, dieťa na podložke pred ňou, hlavičkou od matky. Nôžky dieťaťa môžu ísť cez stehná matky.

P13

Sestra ukončí masáž iniciálnym dotykom, a prihovorením sa dieťaťu, že sa masáž končí. Dieťa zabalí
a uloží do vhodnej polohy

P14

Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie.

Sestra prevádza jednotlivé druhy masáže podľa nasledujúcich odporúčaní:
Masáže motýlích krídel: realizujeme u detí od 1 týždňa po narodení do 3 mesiaca. Sú zvlášť výhodné
u detí dráždivých, detí matiek drogovo závislých, ktorým „vadí dotyk“. Začíname prikladaním dlaní len
niekoľko cm nad povrch kože sledujúc pritom obrysy tela dieťaťa. Odporúča sa pritom nadviazať očný
kontakt a milujúci hlas. Ak sa dieťa nebráni, použijeme ľahký tlak s rýchlym – akoby páperím hmatom
končekmi prstov. Pohyby rúk smerujú zhora – dole, od stredu do strán a symetrický. Každý ťah
zopakujeme 2-3x za sebou, ak cítime napätie pod prstami môžeme aj viackrát. Využívame hladenie,
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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trepanie alebo krúženie (na čele, okolo očí, koreň nosa a okolo úst). Je to druh energetickej –
komunikačnej masáže.
Protikoliková masáž bruška: (môžeme využiť niekoľko techník). Krúžime celou dlaňou okolo pupka
v smere hodinových ručičiek – tzv. technika mlynčeka, podporujeme peristaltiku čriev.
Ruky položíme rovnobežne nad seba a posúvame dlane striedavo od hrudnej kosti cez pupok až na
podbrušie – tzv. technika vodného mlyna, vyrovnáva napätie v hornej a dolnej časti oblasti brucha.
Obe techniky môžeme aplikovať 3-4x denne aj ako prevenciu proti kolike do 3 mesiaca.
Ak dieťa trpí kolikou bruška, využijeme techniku potriasania nôžkou, čím sa uvoľní napätie brucha.
Jednou rukou uchopíme nohu za členok, druhou nad kolenom a jemne ňou potriasame.
Masáž lásky: Špičky prstov pravej ruky položiť na srdiečko dieťaťa a jemným ťahavým pohybom prejsť
cez brušnú oblasť k bedrovému kĺbu. Ľavou rukou napísať obrátené L. Prsty položiť pod pravú prsnú
bradavku, dlaň na pravú stranu bruška. Ruku pomaly posúvať doľava tak, aby sa prsty dostali cez
hrudnú kosť k srdiečku a dlaň premasírovala horný okraj bruška. Vrátiť sa naspäť rovnakou cestou,
akou sme masírovali. Pravou rukou napísať na detské bruško a hrudník obrátené U (od pravého
bedrového kĺbu pod pravú prsnú bradavku – cez hrudnú kosť k srdiečku (v tejto oblasti sa nachádzajú
akumpresúrne body pre čistenie horných a dolných dýchacích ciest), a späť k ľavému bedrovému
kĺbu. Celý postup ešte raz zopakovať.
Komunikačná baby masáž (v rámci BS): Ruky položiť plošne na hrudník dieťaťa, chvíľu počkať, aby si
bábätko zvyklo. Ruky viesť pozdĺž rebier smerom k bokom. Naspäť preniesť najprv jednu ruku, potom
druhú, aby sa dotyk neprerušil. Postup 2-3 x zopakovať. Potom jedná ruka smeruje cez hrudný kôš
k protiľahlému ramenu (pravá k ľavému). To isté sa zopakuje aj s druhou rukou. Ďalší ťah smeruje od
ramena smerom hore na krk, potom naspäť k ramenu. Postup niekoľkokrát zopakovať. Pri poslednom
ťahu nekončíme na ramene, ale prejdeme smerom k zápästiu – ťah urobíme oboma rukami. Ruky
striedajú jedna druhu plynule a rytmicky. Časť od zápästia k prstom hladíme takto: palec ruky, ktorá
masíruje hladí dlaň bábätka smerom k prstom, ostatné prsty držia chrbát ruky bábätka. Nakoniec sa
masíruje každý prst od koreňa ku končekom prstov. To isté zopakovať aj na druhej ruke, pričom platí,
že prv ako ruka opustí masírovanú končatinu, druhá spočinie na ramene bábätka. Brucho vyhládzame
od rebrového oblúka smerom nadol krúživými pohybmi, v smere hodinových ručičiek. Dolné
končatiny – nohy a chodidla masírovať tak ako horné. Masáž začať na tej istej strane ako u hornej
končatine. Dieťa otočíme na podložke na bruško. Masáž chrbta začať priečne cez chrbticu oboma
rukami súčasne v protismere tak, aby sme zasiahli celú šírku chrbta. Ďalší ťah začína v oblasti šije
a ramien, ruky ťaháme smerom dole, až ku zadku (opakujeme viackrát). Nakoniec jedna ruka ide
smerom ku zadku, druhá akoby „zadok podopierala“. Pohyb masírujúcej ruky sa môže predĺžiť cez
zadok až smerom k chodidlám. Potom dieťa otočíme, v tom istom smere v akom sme ho otáčali na
brucho, znova na chrbát a pokračujeme masážou tváre: rukami objať hlavu dieťaťa, chvíľu tak ostať,
potom pomaly smerujeme rukami smerom k lícam. Ak to dieťa akceptuje, ďalší ťah realizovať takto:
kým ruky držia hlavu, oba palce protichodne hladia čelo od stredu čela k spánkom. Potom sa palce
položia na zavreté viečka a posúvajú sa nadol, pozdĺž nosa až do prostriedku nad hornú peru.
Pokračujeme hladením smerom k ústnym kútikom, akoby sa ústa jemne ťahali do šírky. Palce
preložíme do prostriedku brady, a znova ten istý jemný ťah ku kútikom úst. Pokračujeme od brady
smerom ku krku, pozdĺž čeľustnej kosti a cez spánkovo - sánkový kĺb smerom k lícam, kde pokračuje
masáž krúživými pohybmi. Od líc smerujeme k ušiam. Obe uši hladíme podľa ich formy. Tu sa masáž
končí.
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Pri masírovaní je nutné ísť smerom: prsia, horné končatiny, brucho, dolné končatiny, chrbát, hlava
a tvár. Ak dieťa nejaví známky únavy, môžeme na masáž nadviazať pozitívnu vizuálnu/akustickú
stimuláciu.
Liečebné druhy masáže – podľa Vojtovej metódy u dieťaťa realizuje
rehabilitačný pracovník.

a matku edukuje

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťaťu sú poskytnuté pozitívne stimuly pre jeho ďalší psychický vývoj.

V2

Medzi matkou a dieťaťom sa nadviaže bližší citový vzťah.

V3

Masáž pozitívne pôsobí na svalový, obehový, lymfatický systém a na jednotlivé tlakové body. Pôsobí
preventívne, liečebne i regeneračne na telo a dušu dieťaťa

V4

Matka ovláda jednotlivé techniky, masáže realizuje sama, pod dohľadom sestry. Verbalizuje
uspokojenie z prevedeného výkonu.

V5

Ošetrovateľská dokumentácia obsahuje údaj o prevedenej masáži.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Masáže nezrelých detí







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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

P1

Informovala sestra matku o potrebe masáži?

P2

Pripravila si sestra na prevedenie masáže vhodné
prostredie?

P3

Odložila sestra z rúk prstene, náramky,
dezinfikovala si pred výkonom ruky?

P4-5

Začala sestra realizáciu výkonu iniciálnym
dotykom, u vhodne pripraveného dieťaťa?

P6

Začala sestra masáž privoňaním oleja
rozotreného v dlaniach?

P7

Dodržiavala sestra kroky podľa jednotlivých
druhov masáže?

P8

Sledovala sestra počas masáže dieťa, adekvátne
odpovedala na jeho reakcie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola prostredia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

Masírovala dieťa dostatočne dlho, prevádzala
masáže podľa potreby dieťaťa?

P11-12

Edukovala matku zrozumiteľným spôsobom?

1
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2b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

1b

0b

Otázka pre matku

PROCES

Pozorovanie sestry
P13

Ukončila sestra masáž odporúčaným spôsobom?

P14

Zaznamenala do dokumentácie údaje o
prevedenom výkone?

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Verbalizuje matka pocit uspokojenia po
prevedení masáže?

počas výkonu

V2

Zvolila sestra vhodný typ masáže tak, aby sa
pozitívne stimulovalo?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Je badateľný pozitívny vplyv masáže na dieťati?

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

V4

Ovláda matka techniky jednotlivých masáži?

Otázka pre matku

1b

0b

V5

Je prevedený výkon zaznamenaný v
dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu




Cieľ:




vyprázdniť hrubé črevo, podporiť peristaltiku hrubého čreva
odstrániť stolicu alebo flatus (plyn):
ako príprava pred chirurgickým výkonom (napr.: operáciou žlčníka, hrubého čreva, hernie);
pred diagnostickým vyšetrením (napr.: rtg. žlčníka a žlčových
ciest, rtg. driekovej a krížovej oblasti a panvy...);
odstrániť stolicu pri zápche.

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou klyzmy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Kúpeľňa, vyčlenené priestory na podávanie klyzmy, vyšetrovacie lôžko
(v blízkosti je toaleta) alebo upravené priestory na izbe, chrániac pritom intimitu
pacienta

Š3

Pomôcky :

rektálne rúrky rôznych veľkostí (CH 6 - 26),
irigátor s hadicou dlhou 1,5 m zakončenou gumovým nadstavcom s ventilom,
peán/svorka na prerušenie prietoku tekutiny cez hadicu,
Janettová striekačka – 1 ks,
lubrikant (vazelína),
drevená lopatka,
jednorazové gumové rukavice – 1 pár,
štvorce buničitej vaty,
emitná miska,
absorbčná podložka – 1 ks,
vodný teplomer,
podložná misa, resp. stolička s misou,
nočník,
toaletný papier,
prikrývka,
tekutina, ktorú môžeme použiť pri aplikácii klyzmy:
Používané roztoky:
- voda s teplotou 38 - 39 °C;
- olejová alebo mydlová voda ( 20 ml oleum helianti na 500–1000 ml vody;
- fyziologický roztok;
- iný, špeciálny roztok ordinovaný lekárom
Množstvo roztoku používaného na vysokú očistnú klyzmu:

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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- dojčatá do 250 ml
- batoľatá a deti predškolského veku do 500 ml
- deti školského veku 500 – 1000 ml

Š4

Dokumentácia :

zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k o výkone, vysvetlí mu dôvod a postup výkonu, upozorní p/k, že môže mať po podaní roztoku pocit plnosti v črevách – primerane veku dieťaťa

P2

Sestra pomôže p/k zaujať vhodnú polohu vzhľadom na vek a zdravotný stav:
 laterálna poloha (na ľavom boku) s pravou dolnou končatinou zohnutou do pravého uhla
 poloha na chrbte
vloží nepremokavú podložku pod pacientovu sedaciu časť na ochranu posteľnej bielizne a prikryje pacienta prikrývkou.

P3

Sestra si navlečie rukavice, natrie rektálnu rúrku lubrikantom, nadvihne pacientovu sedaciu časť, aby
mala dobrý prístup k análnemu otvoru a zavedie rúrku opatrne, krúživým pohybom, do rekta - nasmeruje ju k pupku (tento uhol sleduje normálne kontúry konečníka a pomalé zavádzanie zabraňuje vzniku
spazmu zvierača). Rúrku zavedie do hĺbky 5 - 10 cm. Nikdy nezavádza rúrku násilne!

P4

Pri použití klasickej rúrky sestra počká na odchod plynov a napojí irigátor, nové moderné rektálne rúrky
majú zvláštny vývod na odchod plynov, preto sa môžu zavádzať už napojené na irigátor.

P5

Sestra zdvihne nádobu s roztokom do výšky cca 30 cm nad konečník a uvoľní svorku tak, aby tekutina
začala vtekať do čreva. Rýchlosť prívodu tekutiny reguluje dvíhaním a znižovaním irigátora. Ak pacient
signalizuje pocit plnosti alebo bolesti v črevách, zastaví tok tekutiny svorkou na 30 sekúnd a potom opäť
pokračujte v podávaní tekutiny, ale prietokom s rýchlosťou, ktorú pacient toleruje. Po vpravení celého
množstva roztoku, alebo ak má pacient silné nutkanie na stolicu a už nemôže viac tekutiny prijať, uzavrie svorku a vytiahne rektálnu rúrku z anu a utrie ju štvorcom buničitej vaty. U dojčiat a batoliat je
vhodné použiť namiesto irigátora Janettovú striekačku.

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

P6

Sestra požiada p/k, aby vpravenú tekutinu zadržal (individuálny maximálny čas). Udržanie tekutiny sestra podporí tým, že pritlačí gluteálne svaly prstami k sebe. Klyzmu u menších detí musia podávať dve
sestry (jedna zabezpečuje polohu, druhá stláča gluteálne svaly).

P7

Sestra pomôžte p/k posadiť sa na misu, stoličku s misou alebo na nočník. Väčšie dieťa požiada, aby po
použití toalety nesplachovalo (sestra musí posúdiť vyprázdnený obsah). Ak treba odobrať vzorku stolice,
požiada dieťa, aby použilo stoličku s misou alebo nočník.

P8

Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie p/k:
•
čas podania klyzmy;
•
množstvo a druh podanej tekutiny;
•
množstvo, farbu a konzistenciu vypláchnutého obsahu;
•
uvoľňovanie plynatosti a abdominálnej distenzie.

P9

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K pozná dôvod a postup podávania klyzmy.

V2

P/K spolupracuje pri podávaní klyzmy (primerane veku).

V3

Výkon je zrealizovaný bez komplikácií.

V4

Vylúčený črevný obsah je posúdený.

V5

Vzorka črevného obsahu je odobratá a odoslaná na vyšetrenie (v prípade potreby).

V6

V zdravotnej dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky podstatné údaje súvisiace s očistnou klyzmou.

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

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

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Š4

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

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Oboznámila sestra p/k s priebehom výkonu?

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

4b

0b

P2

PROCE S







Uložila sestra p/k do správnej polohy?

P3-6

Ovláda sestra pracovný postup ?

P7

Posúdila sestra vyprázdnený obsah a odobrala
vzorku stolice na vyšetrenie?

P8

P9

Zabezpečila sestra dokumentáciu výkonu?

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b
Kontrola dokumentácie

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




0b

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

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

VÝSLEDOK

Kód
V1-2

V3

Mal p/k urobený výkon správne, bez komplikácií ?

V4-5

Bol posúdený črevný obsah a odobratá vzorka
stolice v prípade potreby ?

V6

Sú v zdravotnej dokumentácii zaznamenané
všetky podstatné údaje súvisiace s výkonom?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 - 17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

efektívnou spoluprácou zabezpečiť rýchlu a šetrnú intubáciu
predísť komplikáciám z riziko hypoxie včasnou intubáciou
a správnou fixáciou ETK

Skupina starostlivosti:

- novorodenec s poruchou dýchania vyžadujúci zavedenie ETK

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci slekárom a asistujúcou sestrou

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie: úsek pre nezrelých a rizikových novorodencov,
novorodenecký kútik na pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :

Funkčný laryngoskop s lyžicou č.0,1,
sterilná endotracheálna kanyla (ďalej len ETK) - veľkosť závisí od hmotnosti
dieťaťa,
pomôcky na zavedenie ETK:
magillové kliešte pri zavádzaní cez nos,
zavádzač pri zavádzaní ústami,
sterilné štvorce,
sterilné odsávacie katétre rôznej veľkosti,
odsávačka napojená na regulovateľný podtlak s pripojenou odsávacou hadicou,
resuscitačný vak s maximálnym objemom 750 ml s nasadeným rezervoárom
pripojený na zdroj kyslíka,
vodeodolný leukoplast na fixovanie kanyly,
nožnice (čisté aj sterilné), fonendoskop,
sterilná voda na prepláchnutie odsávacieho katétra,
dezinfekčný roztok a sterilná voda na prepláchnutie odsávacej hadice, sterilné
rukavice,
p.p. funkčný ventilátor so zloženým okruhom hadíc,
pulzný oximeter,
lieky na resuscitáciu ( v prípade potreby podania cez ETK), p.p. T resuscitátor.

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

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

Sestry si umyjú a dezinfikujú ruky. Asistujúca sestra asistuje lekárovi pri príprave na výkon.

P2

Ošetrujúca sestra si pripraví pomôcky tak, že:
- napojí resuscitačný vak na zdroj kyslíka, nasadí rezervoár, vhodnú veľkosť masky podľa
hmotnosti dieťaťa a skontroluje jeho funkčnosť,
- podľa prístrojového vybavenia pripraví namiesto resuscitačného vaku T resuscitátor,
- zapne odsávačku, napojí koniec odsávacieho katétra a nastaví odsávací pretlak (od 80 do max.
150 cm H2O)
- pripraví laryngoskop, skontroluje svietivosť žiarovky, ak je potrebné, vymení monočlánky.
Lyžicu dezinfikuje desidentom, následne opláchne sterilnou aqou a zabalí do sterilného štvorca,
- pripraví sterilnú ETK – veľkosť volí podľa hmotnosti novorodenca (viď. tabuľka č.1), p.p.
pomôcky na zavedenie ETK (magillové kliešte / zavádzač),
- nastrihá prúžky leukoplastu na fixovanie ETK, u veľmi nezrelých novorodencov aj podložky pod
leukoplast.

P3

Asistujúca sestra uloží novorodenca do polohy na chrbte na pevnú vodorovnú podložku ( v inkubátore
spustí lehátko) hlavou k lekárovi, pričom fixuje hlavu v strednej polohe s ľahko natiahnutým krkom –
ramena môže podložiť stočenou plienkou. Ak nie je dieťa monitorované, nalepí saturačnú sondu
a napojí ho na pulzný oximeter.

P4

Ošetrujúca sestra si natiahne rukavice a skontroluje priechodnosť HDC poodsávaním dutiny ústnej
a nosa prerušovaným spôsobom.

P5

Ošetrujúca sestra spolupracuje s lekárom pri bezprostrednom zavádzaní ETK tak, že:
- vloží lekárovi do ľavej - nedominantnej ruky svietiaci laryngoskop,
- ak je potrebné poodsávať dýchacie cesty, znova ich odsáva, alebo podá lekárovi odsávací katéter
– ten odsaje obsah dýchacích ciest pod laryngoskopom,
- podá lekárovi do pravej - dominantnej ruky ETK a podľa potreby aj zavádzač alebo magillové
kliešte.
Asistujúca sestra spolupracuje pri bezprostrednom zavádzaní ETK tak, že:
- udržiava polohu novorodenca počas intubácie,
- mierne zatlačí na štítnu chrupavku novorodenca pre lepšiu vizualizáciu vchodu do laryngu, ak je
to potrebné,
- podáva novorodencovi inhalačne kyslík maskou, ak je to potrebné,
- ak sa nedarí zaintubovať novorodenca do 30 sekúnd, novorodenca predýcha vakom s maskou
a lekár sa pokúsi o intubáciu po stabilizácii stavu dieťaťa.

P6

P7

Sestry spolupracujú s lekárom po zavedení ETK tak, že:
- odstránia zavádzač, ak bol použitý,
- predychávajú novorodenca resuscitačným vakom,
- založí lekárovi fonendoskop na uši za účelom auskultačného overenia polohy ETK (preferuje sa
overenie laterálne , najlepšie v axilách počuteľne dýchacie fenomény, nad žalúdkom a krkom
chýbajú),
- sledujú stav dieťaťa, exkurzie hrudníka – symetrické na oboch stranách pri nádychu, farbu kože

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri intubácii
novorodenca

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/39

Strana
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P8

a hodnoty monitora, pri výdychu je možné pozorovať kondenzáciu pár na vnútornej strane
kanyly
Asistujúca sestra spolupracuje s lekárom pri fixácii ETK v správnej polohe nalepením leukoplastu
obtočením okolo kanyly a prilepením o peru / nos novorodenca.

P9

Ošetrujúca sestra skráti dĺžku ETK ak vyčnieva nad úroveň nosa / kútika úst o viac ako 4 cm sterilnými
nožnicami. ETK môže skrátiť už pred intubáciou na 13 až 15 cm od špičky kanyly.

P10
P11

P12

P13
P14
P15

Sestra napojí koniec ETK na hadice ventilátora / resuscitačný vak a zaháji ventiláciu.
Ošetrujúca sestra v prípade resuscitácie pripraví lieky dľa ordinácie lekára, ktorý ich aplikuje do ETK.
Asistujúca sestra upraví polohu novorodenca tak, aby zabránila extubácií ak dieťa ostáva na riadenej
ventilácii. Ak je dieťa intubované za účelom resuscitácie po narodení, a stav sa stabilizuje – obnoví sa
spontánna ventilácia, lekár dieťa extubuje.
Sestra zabezpečí rtg laboranta pre definitívne overenie polohy ETK.
Sestra zabezpečí dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie pomôcok.
Sestra zaznamená údaje o inkubácii do ošetrovateľskej dokumentácie dieťaťa. Ak ostáva dieťa na
riadenej ventilácii, vyplní ventilačný protokol.

Tabuľka č.1 – orientačné veľkosti ETK
Veľkosť ETK
2/2,5
3
3,5
4

Pôrodná hmotnosť v gramoch
pod 1000
1000 - 2000
2000 – 3000
3000 a viac

Gestačný vek
pod 28
28 -34
34 - 38
nad 38

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Intubácia prebehla rýchlo, šetrne, efektívnou spoluprácou sa minimalizovalo riziko vzniku komplikácie
z hypoxie.

V2

ETK je fixovaná v správnej polohe.

V3

Novorodenec má zabezpečenú primeranú oxygenáciu počas trvania intubácie.

V4

V dokumentácii dieťaťa sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s priebehom intubácie.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód







Kontrolné kritériá

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá

PROCES

P1-2
Po Postupovali sestry podľa kritérií P1-P2?

P3

Odsala sestra 1 dutinu ústnu a nos dieťaťa?

P4

Uložila sestra 1 dieťa do polohy podľa kritérií
uvedených v P4?

P10-13

P14

01.11.2014
1z2

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

Š4

P6-9

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri intubácii

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P5

10
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Š1

Kód

Revízia č.:

Zabezpečila sestra 2 dieťaťu klinické a podľa
možností aj prístrojové monitorovanie?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry

Pozorovanie sestry
Pozorovanie p/k
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Spolupracovali sestry 1 a 2 s lekárom pri
bezprostrednom zavádzaní ETK?

Pozorovanie sestry

4b

0b

Postupovala sestra 1počas výkonu podľa kritérií
P10- P13?

Pozorovanie sestry

4b

0b

Zabezpečila sestra 1 dekontamináciu, dezinfekciu
a uloženie pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

P15

VÝSLEDOK

Kód

10

Platné od:

01.11.2014
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Zapísala sestra 1 potrebné údaje o intubácii do
ošetrovateľskej dokumentácie dieťaťa?

Kontrolné kritériá

Revízia č.:

2z2

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Je ETK fixovaná v správnej polohe?

Pozorovanie p/k

1b

0b

V2

Má p/k zabezpečenú oxygenáciu počas trvania
intubácie?

Pozorovanie p/k

1b

0b

V3

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

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 20 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard
Meranie saturácie kyslíka pulzným
oxymetrom

Revízia č.:

1

Platné od:

1.11.2014

OSE SZ/PED/ 40
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Procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

monitorovať saturáciu kyslíka v organizme
predísť komplikáciám- nedostatočnému okysličeniu organizmu

Pacienti detského oddelenia /0 - 18 rok.+364 dní/ s indikáciou na
monitorovanie saturácie O2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov, ošetrovňa

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

prístroj na meranie saturácie kyslíka
snímač na meranie saturácie kyslíka
Zdravotná dokumentácia, záznam na meranie vitálnych funkcií

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra skontroluje funkčnosť prístroja a snímača

P2

Sestra posúdi celkový stav pacienta /dieťaťa/dýchanie, farbu kože a slizníc, vedomie/ a informuje p/k/
zákonného zástupcu dieťaťa o dôležitosti monitorovania saturácie kyslíka

P3

Sestra pripraví prístroj, snímač na meranie saturácie kyslíka, nastaví rozmedzie hodnôt saturácie O2
a pulzov na displeji monitora /hodnoty nezodpovedajúce nastavenému rozmedziu prístroj zvukovo
signalizuje/.

P4

Sestra upevní snímač pulzov a saturácie na mäkkú časť tela dieťaťa /lalôčik prsta p/k na ruke, u dojčiat
aj na nart nohy/, zapojí sondu do prístroja.

P5

Sestra zapojí prístroj do elektrického napätia a zapne ho.

P6

Sestra sleduje hodnoty saturácie kyslíka a pulzov a zaznamenáva ich do dokumentácie podľa ordinácie
lekára. Pokles alebo zvýšenie hodnôt ihneď hlási lekárovi.

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

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

ošetrovateľský štandard
Meranie saturácie kyslíka pulzným
oxymetrom

Revízia č.:

1

Platné od:

1.11.2014

OSE SZ/PED/ 40
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k/ zákonný zástupca dieťaťa pozná význam merania saturácie kyslíka.

V2

Prístroj na meranie saturácie kyslíka je funkčný a správne nastavený.

V3

V dokumentácii sú zaznamenané hodnoty saturácie a pulzov podľa ordinácie lekára.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Meranie saturácie kyslíka pulzným
oxymetrom

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Skontrolovala sestra funkčnosť prístroja a sondy?

Otázka pre sestru

1b

0b

P2

Posúdila
sestra
celkový
stav
pacienta
/dieťaťa/dýchanie, farbu kože a slizníc, vedomie/
a informovala dieťa/ zákonného zástupcu dieťaťa
o dôležitosti monitorovania saturácie kyslíka?

1b

0b

P3-4

Pripravila si sestra pomôcky na meranie
saturácie, upevnila snímač na meranie saturácie
na správne miesto?

2b

0b

P5

Zapojila sestra prístroj do elektrického napätia
a zapla ho?

1b

0b

P6

Sledovala sestra hodnoty saturácie kyslíka
a pulzov a zaznamenávala ich do dokumentácie
podľa ordinácie lekára?

1b

0b

Kontrola
dokumentácie,
Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu,
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

Kontrolné kritériá

V1

Pozná p/k/ zákonný zástupca dieťaťa význam
merania saturácie kyslíka?

V2

V3

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia
Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu

Áno

Nie

1b

0b

Je prístroj na meranie saturácie kyslíka funkčný a
správne nastavený?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Sú v dokumentácii zaznamenané hodnoty
saturácie a pulzov podľa ordinácie lekára?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/41

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:



zabezpečený prívod enterálnej výživy



správnou technikou vypestovať u dieťaťa potrebné návyky

Skupina starostlivosti:

Detskí p/k na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra špecialistka, sestra v spolupráci so zdravotníckym asistentom

Š2 Prostredie:

Izby pacientov

Š3 Pomôcky :

strava pre dieťa podľa diétneho systému,
stolík,
lyžička,
podbradník

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví stravu, podáva stravu teplú, podľa diétneho rozdelenia

P2

Sestra pripraví dieťa:
 pod bradu dá dieťaťu podbradník,
 detského p/k posadí v postieľke, ev. do lona, aby mohlo bezpečne prehĺtať,
 staršie dojčatá/batoľatá môže posadiť do kŕmiacej stoličky

P3

Sestra dodržiava správnu techniku kŕmenia:




pri kŕmení sa sestra neponáhľa,
nie celkom plnú lyžičku s pokrmom zasunie dieťaťu až na koreň jazyka, musí počkať, kým
dieťa podanú stravu prehltne a až potom mu podá ďalšiu dávku,
správnou technikou kŕmenia dosiahne, že dojča/batoľa bude jesť rado a vypestuje u neho
potrebné návyky

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

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

P4

1

Platné od:

01.11.2014
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Sestra sleduje prejavy dojčaťa/batoľaťa počas kŕmenia:




P5

OSE SZ/PED/41

Revízia č.:

pozoruje, ako dieťa prijíma podávaný pokrm,
do jedenia dieťa nenúti, ani ho nerozptyľuje pri jedení hračkami,
počas jedenia neposádza dojčatá/batoľatá na nočník

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Batoľa/dojča má zabezpečený prívod potravy

V2

Batoľa/dojča dobre znáša kŕmenie lyžičkou

V3

Batoľa/dojča má v dokumentácii zaznamenané údaje o kŕmení

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/41

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu kŕmenie dojčiat a batoliat lyžičkou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4

Kód
P1

PROCES

P2

P3






otázka pre sestru
pozorovanie sestry počas výkonu
kontrola pomôcok
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériach štruktúry
podľa Š1-Š3?
Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Metóda hodnotenia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra stravu správnym spôsobom a
podľa dietného rozdelenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pripravila si sestra dojča/batoľa na kŕmenie
správnym spôsobom?

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

Dodržiava sestra správnu techniku kŕmenia?

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P4

Sleduje sestra prejavy dojčaťa/batoľaťa počas
kŕmenia?

P5

Zaznamenala sestra do dokumentácie všetko čo
sa týka kŕmenia dojčiat lyžičkou?

P6

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Otázka pre sestru
Kontrola dokumentácie
Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

1

Platné od:

01.01.2014
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Kontrolné kritériá
Má dojča/batoľa správne zabezpečený prívod
potravy ?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Toleruje dieťa zvolený spôsob potravy?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Sú v dokumentácii zaznamenané údaje o kŕmení
dojčaťa/batoľaťa?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PED/41

Revízia č.:

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 a menej bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Správnou aplikáciou liekov na vonkajšie použitie dosiahnuť liečebný
efekt

Skupina starostlivosti:

P/K s indikáciou liečby liekmi na vonkajšie použitie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

lieky na vonkajšie použitie podľa indikácie,
gumené rukavice – 2 ks,
rôzne druhy pomôcok podľa špecifických potrieb na jednotlivé druhy ošetrení,
drevené lopatky 2 ks ,
vatové štetôčky 4 ks,
gázové štvorce 5 ks,
obvínadlá rôznej šírky 2 ks,
pruban rôznej veľkosti,
emitné misky,
elastické obvínadlá 2 ks ,
nedráždivé náplasti 2 ks,
buničitá vata 10 ks ,
sterilné vatové tampóny 5 ks,
sterilné peány,
nožnice,
lyžičky,
pinzety
zdravotná /ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k/zákonného zástupcu o výkone a vysvetlí mu dôvod a postup výkonu.

P2Se Sestra informuje p/k zákonného zástupcu o:
 druhu aplikovaného lieku a jeho účinkoch (lieky môžu ovplyvňovať svrbenie, mokvanie, zápalovú reakciu a pod.);
 potrebe hlásiť prípadne vyskytujúce sa vedľajšie účinky (pálenie pokožky, začervenanie a pod);
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Revízia č.:
ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov na vonkajšie použitie Platné od:
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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dôležitosti nedráždiť kožu škrabaním (zanesenie infekcie do narušenej kože);
potrebe zabránenia kontaminácie očí liekmi;
potrebe chrániť sa pred slnečným žiarením (napr. liečba dechtovými preparátmi vylučuje pobyt na slnku);
potrebe dodržiavať predpísanú diétu.

P3

Sestra si pripraví všetky pomôcky a lieky na podnos.

P4

Sestra si overí totožnosť p/k, identifikuje potrebu miery súkromia počas výkonu a zaistí ju.

P5

Sestra zabezpečí pre p/k vhodnú polohu podľa druhu aplikácie lieku

P6

Sestra si umyje ruky a pri ošetrovaní p/k vždy používa rukavice.

P7

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

P8

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

P9

Sestra nechá ošetrené miesta zaschnúť, alebo ich zľahka prikryje ovínadlom či štvorcom mulu, pri každom ďalšom namáčaní použije novú štetôčku.

P10

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

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

Revízia č.:
ošetrovateľský štandard
Aplikácia liekov na vonkajšie použitie Platné od:
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P11

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

P12

Sestra počas liečby častejšie vymieňa p/k osobnú a posteľnú bielizeň, sleduje celkový zdravotný stav p/k
počas liečby, žiaduce i nežiaduce reakcie.

P13

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

P14

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

jednorazového

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

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

V2

P/k/zákonný zástupca dieťaťa pozná sprievodné príznaky pri aplikácii liekov.

V3

P/k má zabezpečenú intimitu počas výkonu.

V4

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

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie štandardu aplikácie liekov na vonkajšie použitie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

Š4

Kód

P1-2

PROCE S

P3

P4
P5

P6-13







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k o výkone a vysvetlila mu
dôvod a postup výkonu?
Informovala sestra p/k o druhu podávaného lieku
a jeho účinkoch a o potrebe dodržiavať zásady
správania sa počas liečby?
Pripravila sestra pomôcky štandardným spôsobom?
Identifikovala sestra p/k, posúdila potrebu miery
súkromia počas výkonu a v prípade potreby ju
zaistila?
Uložila sestra p/k do vhodnej polohy?
Aplikovala sestra lieky na vonkajšie použitie
(špeciálne aplikačné techniky) správnym spôsobom ?
Postupovala sestra pri manipulácii s liekmi technicky správne?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

2b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

1b

0b

8b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

P14

Kód

Platné od:

01.11.2014

Kontrola pomôcok

Metóda hodnotenia

2z2

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

V2

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

V3

Má p/k zabezpečenú intimitu počas liečby, spolupracuje pri liečbe?

Otázka pre p/k

1b

0b

V4

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

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

1

Strana
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Zabezpečila likvidáciu použitého materiálu bezpečným spôsobom a dekontamináciu pomôcok?

Revízia č.:

Otázka pre p/k

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 20 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (86 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia liekov do dýchacích ciest
s použitím ručného nebulizátora

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:

SZ/PED/43

Strana
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Procesuálny štandard výkonu



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Docieliť liečebný efekt
Naučiť dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa samostatne používať
ručný nebulizátor
Deti s indikáciou aplikácie liekov do dýchacích ciest

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izba dieťaťa, vyšetrovňa , ambulancia

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

Ručný nebulizátor 1ks,
nádobka s liekom 1ks,
inhalačný nadstavec AeroChamber, OptiChamber … s náustkom alebo tvárovou
maskou – veľkosť v závislosti od veku dieťaťa – 1 ks,
dezinfekčný prostriedok,
teplá voda
Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na inhaláciu.

P2

Sestra oboznámi dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa s pomôckami a s postupom dýchania pri inhalácii.

P3
P4

Sestra vloží kovovú nádobku s liekom do nebulizátora ventilom dopredu a presvedčí sa, či je pevne
vložená.
Sestra nádobku upevní skrutkovitým pohybom v obale nebulizátora.

P5

Sestra odstráni kryt z náustka a niekoľkokrát nádobkou potrasie.

P6

Sestra vyberie vhodný typ a veľkosť inhalačného nadstavca:
 malá tvárová maska pre novorodencov a mladšie dojčatá
 tvárová maska pre malé deti
 nadstavec s náustkom pre väčšie deti

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
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P7

Sestra vloží náustok nebulizátora do inhalačného nadstavca.

P8

Sestra uchopí inhalačný nadstavec s nebulizátorom tak, že jednou rukou (ľavou) fixuje masku/náustok
k tvári dieťaťa a prstami druhej ruky (pravej) drží dolnú časť kovovej nádobky s liekom.

P9

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

P10

Sestra vloží náustok dieťaťu do úst a poučí ho, aby pery okolo náustku pevne zovrelo (malému dieťaťu
pevne prifixuje masku k tvári – maska má obopínať celú oblasť úst a nosa; vyzve k spolupráci matku,
aby odbúrala stres u dieťaťa a dosiahla podanie liečiva správnym spôsobom).
Sestra upozorní dieťa, aby cez ústa hlboko vydýchlo a na začiatku nádychu mu stlačením prstov oproti
palcu podá prvú dávku (pri podávaní inhalácie dojčaťu a malému dieťaťu fixuje masku k tvári dieťaťa a
na začiatku jeho nádychu podá dávku aerosoloého liečiva).

P11

P12

Sestra upozorní dieťa, aby hlboko vdýchlo a zadržalo dych čo najdlhšie (u malého dieťaťa fixuje
tvárovú masku aspoň na 1-2 vdychy).

P13

Sestra odoberie nadstavec s nebulizátorom z úst/tváre dieťaťa.

P14

Sestra opakuje dávku podľa ordinácie lekára najskôr po 30 sekundách.

P15

Sestra umyje teplou vodou a vydenzifikuje nadstavec s náustkom/maskou po použití.

P16
P17

Sestra zloží očistený nebulizátor a odloží ho.
Sestra dieťaťu/zákonnému zástupcovi dieťaťa niekoľkokrát názorne ukáže manipuláciu s ručným
nebulizátorom a overí si, či ho vie dieťa/zákonný zástupca dieťaťa samostatne používať.
Sestra urobí záznam do dokumentácie dieťaťa.

P18

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa/zákonný zástupca dieťaťa pozná pomôcky potrebné na inhaláciu.

V2

Dieťa/zákonný zástupca dieťaťa vie opísať postup dýchania pri inhalácii .

V3

Dieťa/zákonný zástupca dieťaťa vie samostatne používať nebulizátor.

V4
V6

Dieťa/zákonný zástupca dieťaťa vie, že po prvej dávke môže podať ďalšiu dávku najskôr po 30
sekundách
Dieťa/zákonný zástupca dieťaťa pozná zásady očisty a dezinfekcie nebulizátora po použití.

V7

V dokumentácii dieťaťa je urobený záznam o inhalácii.
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Aplikácia liekov do dýchacích ciest s použitím ručného nebulizátora

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š TRUKTÚRA

Kód
Š1-2

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k/zákonného zástupcu dieťaťa
otázka pre sestru
rozhovor so sestrou
sledovanie dieťaťa počas výkonu
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?
Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š3

Š3
Kód
P1-2

PROCES









P3-13

P14

P15-16

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra p/k/zákonného zástupcu s
pomôckami a s postupom inhalovania?
Vysvetlila sestra p/k/zákonnému zástupcovi, ako
má dýchať pri inhalácii?
Ovláda sestra manipuláciu s nebulizátorom?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru a
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa

1b

Ovláda sestra postup pri inhalovaní?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

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

Otázka pre sestru

Zabezpečila sestra dezinfekciu
a uloženie pomôcok

Otázka pre sestru

0b
1b
6b
0b
5b
1b

0b

2b

0b

UPOZORNENIE:
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Predviedla sestra p/k/zákonnému zástupcovi
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ručným nebulizátorom a následne si overila, či sa
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Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

Sledovanie dieťaťa
počas výkonu

1b

0b

Sledovanie dieťaťa/zákonného zástupcu dieťaťa počas výkonu

1b

0b

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

Otázka pre pacienta

1b

0b

V5

Vie p/k/zákonný zástupca pacienta používať
nebulizátor?

Sledovanie počas
výkonu

1b

0b

V6

Je výkon zaznamenaný v dokumentácii pacienta?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

P 17

P18

Kód

VÝS L EDOK

A OSE SZ/PED/43

Revízia č.:

Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie
dieťaťa?
Kontrolné kritériá

V1

Vie p/k/zákonný zástupca správne vymenovať
pomôcky potrebné na inhaláciu?

V2

Ovláda p/k správny postup dýchania pri
inhalovaní?

V3

V4

Vie si p/k /zákonný zástupca pripraviť nadstavec
s nebulizátorom na inhaláciu a vie dieťa/zákonný
zástupca dieťaťa samostatne používať nadstavec
s nebulizátorom?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 28 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 27 - 22 bodov (96 % - 78%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (75 % a menej)
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Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

Monitorovať popôrodnú adaptáciu novorodenca počas jeho
pobytu v pôrodnej sále
- Včas zachytiť odchýlku od primeranej popôrodnej adaptácie u
novorodenca
novorodenec

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

-

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)

Š2

Prostredie:

Novorodenecký box v pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

Fonendoskop,
hodiny so sekundovou ručičkou,
teplomer,
dezinfekčný roztok,
2 ks rukavice,
plášť
Ošetrovateľská dokumentácia , Záznam o novorodencovi, dekurz

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pri ošetrovaní novorodenca dodržiava zásady bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti. Pred a po
manipulácii s novorodencom si dezinfikuje ruky a pri bezprostrednom kontakte s kožou novorodenca
používa rukavice.

P2

Sestra počas pôrodu sleduje a vyhodnocuje faktory, ktoré by mohli ovplyvniť popôrodnú adaptáciu
novorodenca : pôrodný mechanizmus, vzhľad, zápach, množstvo a prímesi plodovej vody. V prípade
prítomnosti mekónia odsáva ihneď po pôrode hlavičky obsah dutiny ústnej a nosohltana.

P3

Sestra v pôrodnej sále sleduje a zaznamenáva do dokumentácie stav novorodenca počas pôrodu,
bezprostredne po pôrode a počas 1. priloženia k prsníku.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Sestra na základe monitorovania novorodenca rozhodne o:
- následnom ošetrení a starostlivosti, ktorú poskytne novorodencovi,
- privolaní lekára,
- transporte novorodenca na observačný box, resp. JIS pri novorodeneckom oddelení.

P5

Sestra sleduje a vyhodnocuje bezprostredne po narodení novorodenca: obsah dutiny ústnej, farbu kože
a slizníc, plač, svalový tonus, zjavné malformácie.

P6

Sestra priloží fyziologického novorodenca na telo matky, pričom sleduje a vyhodnocuje : farbu kože
a slizníc, dýchanie, hlasové prejavy a správanie novorodenca.

P7

Sestra v spolupráci s lekárom / pôrodníkom zhodnotí Apgarovej skóre u novorodenca v prvej a piatej
minúte života ( hodnotí sa 0 -1- 2 body za farbu kože, dýchanie, akciu srdca, reflexy a svalový tonus).

P8

Sestra v priebehu 1. ošetrovania novorodenca sleduje a hodnotí:
-

P9

Sestra sleduje a zhodnotí prítomnosť zjavných vrodených vývojových chýb:
-

P10

P11

efektivitu dýchania novorodenca,
priechodnosť dýchacích ciest,
priechodnosť GIT- u ( pažeráka a konečníka),
kožu: farbu, prekrvenie, vyrážky,
tonus, pohyby, reflexy, správanie sa novorodenca,
správnosť oklúzie pupočného pahýľa.

abnormality tvárovej časti lebky, atypické črty tváre, ktoré naznačujú niektoré syndrómy,
poruchy tvaru, veľkosti a kožného pokrytia neurokránia,
prítomnosť ráštepových chýb miechy, dutiny ústnej, omfalokely,
atypické postavenie hrudníky,
abnormality genitálu,
vzhľad, hybnosť, počet končatín a prstov,
zmeny na koži (farebné, vlasové, cievne malformácie, zmeny štruktúry alebo integrity kože).

Sestra sleduje a hodnotí prítomnosť a rozsah pôrodnej traumy u novorodenca (caput succedaneum,
kefalhematóm, hematómy na tele, podozrenie na fracturu, na poškodenie tvárového nervu, plexus
brachialis).
Sestra zhodnotí prítomnosť edémov u novorodenca.

P12

Sestra odmeria a zhodnotí: respiráciu a cirkuláciu: dychy a pulz – zameriava sa na frekvenciu,
pravidelnosť, prípadné známky dyspnoe, zhodnotí aj plnenie kapilár.

P13

Sestra sleduje a hodnotí nauzeu a vracanie (frekvenciu, prímesi, množstvo, farbu a zápach žaludočného
obsahu ) u novorodenca.

P14

Sestra po ošetrení priloží zabalené dieťa matke k prsníku, pričom si všíma schopnosť prisatia sa
novorodenca, sleduje pritom farbu kože, dýchanie, hlasové prejavy dieťaťa.

UPOZORNENIE:
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Ak si to matka želá, sestra uloží dobre zabaleného novorodenca do postieľky na apnoe monitor k lôžku
matky, kde ostáva spolu s matkou po dobu pobytu na pôrodnej sále ( 2 hod) v stálej prítomnosti
pôrodnej asistentky. Matku informuje o tom, aby si všímala u novorodenca: farbu kože, dýchacie úsilie,
plač, vracanie, správanie, známky bolesti.
Ak si to matka neželá, sestra preloží novorodenca na observačný box. V prípade akejkoľvek zistenej
odchýlky dieťa prekladá ihneď( na observačný box, kde ostáva do transportu alebo na JIS úsek).

P16

Sestra pokračuje v monitorovaní novorodenca každých 30 min. po dobu 2 hodín života, pričom sleduje
naďalej: dýchanie, cirkuláciu, prekrvenie, farbu kože, teplotu dieťaťa / použitého vyhrievacieho
zariadenia, vedomie, správanie sa dieťaťa, krvácavé prejavy, ligatúru pupočníka, vracanie, známky
bolestí.

P17

Sestra zaznamenáva do dokumentácie akúkoľvek zistenú odchýlku, a ihneď informuje lekára. Následnú
starostlivosť poskytuje podľa jeho ordinácii.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dôsledným monitorovaním sú u novorodenca včas odchytené odchýlky od primeranej popôrodnej
adaptácie.

V2

Novorodenec s poruchou popôrodnej adaptácie je ihneď preložený na vyššie pracovisko.

V3

Matka vie, aké prejavy má sledovať u novorodenca.

V4

Priebeh popôrodnej adaptácie je zaznamenaný v dokumentácii.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Monitorovanie novorodenca v
pôrodnej sále

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Dodržiavala sestra počas monitorovania zásady
bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

2b

0b

9b

0b

P2

Sledovala a hodnotila faktory, ktoré by mohli
ovplyvniť popôrodnú adaptáciu? ?

P3-4

Zhodnotila stav novorodenca a rozhodla správne
o ďalšom ošetrení?

P5-13

Sledovala a hodnotila sestra u novorodenca
všetky odporúčané kritéria podľa bodov P5-P13?

P14

Hodnotila správanie sa novorodenca pri priložení
k prsníku?

Otázka pre sestru

1b

0b

P15-16

Uložila novorodenca podľa priania matky ku nje,
resp. na observačný box, pokračovala
v monitorovaní?

Otázka pre sestru

2b

0b

P17

Hlásila sestra zistenú odchýlku, spravila záznam
v dokumentácii?

Otázka pre sestru,
kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

VÝSLEDOK

V1

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrolné kritériá
Boli vďaka dôslednému monitorovaniu včas
zachytené odchýlky v popôrodnej adaptácii?

Revízia č.:

Metóda hodnotenia

2z2

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

V2

Bol novorodenec so zistenou odchýlkou
preložený na vyššie pracovisko?

V3

Bola matka oboznámená s prejavmi, ktoré si ma
všímať u novorodenca?

Otázka pre matku

1b

0b

V4

Je priebeh popôrodnej adaptácie zaznamenaný
v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 - 23 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Monitorovanie VF u novorodenca

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/45

Strana

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

- zistiť hodnoty vitálnych funkcii,
- včas zachytiť odchýlky od normy
- novorodenci

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z 2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

Fonendoskop,
stopky / hodiny so sekundovou ručičkou,
tlakomer,
pulzný oximeter,
teplomer,
dezinfekčný roztok na prístroje

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia, záznam vitálnych funkcii

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sleduje a zaznamenáva vitálne funkcie podľa ordinácie lekára, min. 3 x denne.

P2

Sestra sleduje činnosť srdca priložením fonendoskopu vľavo od hrudnej kosti – oblasť bradavky. Sleduje
frekvenciu, pravidelnosť, prítomnosť extrasystol, arytmie . Odporúča sa rátať v kľude, celú minútu. Pri
zachytení extrasystol podľa odporúčania lekára môže dieťa napojiť na EKG monitor.

P3

Sestra vizuálne a /alebo auskultačne hodnotí dýchanie dieťaťa: frekvenciu, typ, symetriu hrudníka,
známky dyspnoe.

P4

Sestra meria telesnú teplotu u dieťaťa: prvýkrát v konečníku, potom v axile. Teplomer pred a po
meraním dezinfikuje a opláchne pod studenou vodou. Podľa vybavenia oddelenia môže využiť aj
bezkontaktný teplomer – riadi sa pritom odporúčaniami výrobcu. Pri meraní teploty v konečníku pridrží
pokrčené nohy smerom k brušku, teplomer zľahka vsunie do konečníka. Pri meraní v axile pridrží ruku
pritlačenú k telu. Dĺžka merania závisí od typu použitého teplomera.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Monitorovanie VF u novorodenca

Platné od:

01.11.2014
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Strana

2z 2

P5

Sestra monitoruje saturáciu kyslíka: u zdravého novorodenca minimálne 1 x, u patologického
novorodenca od narodenia do doby určenej lekárom. Po narodení dieťaťu nalepí snímač pulzného
oximetra ideálne na pravú hornú končatinu, miesto snímania pravidelne mení, min. 1 x za 24 hod. Po
napojení na monitor nastaví výšku alarmov.

P6

Sestra sleduje tlak krvi u novorodenca podľa ordinácie lekára: manžetu pred napojením dezinfikuje,
veľkosť manžety vyberá podľa ramena dieťaťa – má zaberať 2/3 ramena. Nevhodne zvolená šírka
manžety skresľuje namerané hodnoty.

P7
P8

Sestra zaznamenáva namerané hodnoty podľa zvyklosti oddelenia do zdravotnej / ošetrovateľskej
dokumentácie, protokolu vitálnych funkcii numerickou hodnotou. TT zaznamenáva aj krivkou.
Sestra po zachytení patologických hodnôt premeria VF po 10 minútach, zistené odchýlky hlási lekárovi.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má monitorované VF podľa odporúčania lekára.

V2

Sestra pozná normálne hodnoty VF novorodenca, patologické odchýlky včas hlási.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Monitorovanie vitálnych funkcií u
novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Zaznamenávala sestra VF novorodenca podľa
odporúčania lekára?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

P2

Sledovala činnosť srdca podľa odporúčaní v P2?

1b

0b

P3

Zhodnotila správne dýchanie?

1b

0b

P4

Merala TT novorodenca odporúčaným
spôsobom?

1b

0b

P5

Monitorovala saturáciu kyslíka?

1b

0b

P6

Vybrala vhodnú manžetu na meranie TK?

1b

0b

2b

0b

P7-8

Zaznamenala namerané hodnoty, hlásila zistené
patologické odchýlky?

Otázka pre sestru,
pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola
dokumentácie,
otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2

A OSE SZ/NEO/45
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Kontrolné kritériá
Malo dieťa monitorované VF vo frekvencii
odporúčanej lekárom?

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Pozná sestra normy, hlásila patologické hodnoty?

Otázka pre sestru

2z2

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14bodov (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:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o vyprázdňovanie
a močenie u dojčiat a batoliat

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/46

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť základné biologické potreby dojčia a batoliat (D/B)

Skupina starostlivosti:

D/B hospitalizovaní na oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, sestra so špecializáciou/zdravotnícky asistent

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

Kúpeľňa, izby pacientov
jednorazové plienky,
stomické zberné sáčky,
podložky a spojky/ uzavretý systém,
otvorený systém/,
močový katéter,
zberné sáčky,
podložky,
lieky na ošetrenie genitálu

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie - strava, tekutiny, lieky diagnostické
vyšetrenia, chirurgické ošetrenia/vyšetrenia

P2

Sestra dojča/batoľa prebaľuje minimálne 6x za 24 hodín, podľa potreby aj častejšie, pri prebaľovaní
sleduje:
•
sfarbenie plienky od moču
•
množstvo moču /pri podávaní infúzií plienky váži/
•
farbu stolice, prímesi v stolici
•
konzistenciu stolice
•
okolie stómie
•
množstvo stolice /pri riedkej stolici plienky váži/

P3

Sestra po očistení genitálu od stolice kožu umyje, osuší, ošetrí krémom /v prípade
zaparenia ordinovaným liekom/ a zabalí do suchej jednorazovej plienky

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o vyprázdňovanie
a močenie u dojčiat a batoliat

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/46
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P4

Sestra skontroluje, či nedošlo k znečisteniu posteľnej alebo osobnej bielizne, ktoré po znečistení
vymení

P5

Sestra vyprázdnenie stolice a moču zaznamená do dokumentácie pacienta, u stomikov vykoná aj
záznam o stómii a spôsobe ošetrenia

P6

Sestra realizuje odber stolice a moču na ordinované vyšetrenie podľa štandardných
postupov na pediatrickom oddelení

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má uspokojené základné biologické potreby

V2

Pacient má vymenenú posteľnú a osobnú bielizeň po znečistení

V3

V zdravotnej dokumentácii je vykonaný záznam o biologických potrebách

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/46

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu starostlivosť o vyprázdňovanie a
močenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :






ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vedomosti o biologických
potrebách pacienta a zručnosti na realizáciu
výkonu?

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kód
P1

PROCES

P2
PROCES

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

P3

P4

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k/zákonného zástupcu
dieťaťa o možnosti privolania personálu/
používaní signalizácie?
Postupovala sestra podľa kritérií P2?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k

Otázka pre sestru

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b
0b

Dodržala sestra postup podľa kritérií P3?

Zaznamenala sestra potrebné údaje o
vyprázdňovaní moču a stolice do dokumentácie
p/k?

_______________
Otázka pre sestru

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:





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

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

VÝSLEDOK

Kód
V1

A OSE SZ/PED/46

Kontrolné kritériá
Má detský p/k uspokojené základné biologické
potreby?

V2

Má detský p/k zabezpečené súkromie pri
vyprázdňovaní?

V3

Sú potrebné údaje o vyprázdňovaní moču a
stolice zaznamenané v ošetrovateľskej
dokumentácii p/k?

Revízia č.:
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Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
otázka pre sestru

Áno
1b

Nie
0b

Otázka pre sestru

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _________/ _______ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 11 – 10 bodov (91 % - 83%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 9 bodov (75 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

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

Cieľ:

Strana

-

Správnym rýchlym podaním Surfaktantu predísť možným
komplikáciám vzniknutým z hypoxie
Podporiť kvalitu dýchania

Skupina starostlivosti:

Nezrelí novorodenci a a skupina rizikových novorodencov s indikáciou
aplikácie surfaktantu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

2 sestry pracujúce na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Neonatologicke pracovisko – inkubátor / termolôžko

Š3

Pomôcky :

1 ks intubačná kanyla (veľkosť podľa hmotnosti dieťaťa),
zavádzač / magilove kliešte,
laryngoskop,
sterilný Ambuvak,
fonendoskop,
1 ks cievka na odsávanie,
2 ks sterilná aqua,
odsávačka,
3 ks sterilné rukavice,
2 ks jednorazová ihla a 1 ks striekačka na natiahnutie liečiva,
2 ks sterilné vatové tampóny na dezinfekciu fľaštičky s liečivom + dezinfekčný
roztok,
1 ks cievka CN,
1 ks sterilná rúška,
3 ks sterilné štvorce,
2 ks sterilná maska, čiapka, rukavice pre lekára i asistujúcu sestru,
dezinfekčné mydlo na umývanie rúk pred výkonom,
sterilné plienky / rúšku na utretie rúk

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia - dekurz

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra po ordinácii lekára ihneď vyberie liečivo z chladničky, a fľaštičku zohreje v rukách.

P2

Sestra si pripraví pomôcky na podávanie surfaktantu. Dezinfikuje stolík, prestrie naň sterilnú rúšku, na
ktorú uloží: intubačnú kanylu, zavádzač, odezinfikovaný laryngoskop (najprv overí jeho funkčnosť – či
dostatočne svieti, potom lyžicu striekne desidentom, preleje sterilnou aqou, lyžicu zabalí do sterilného
štvorca a odezinfikuje rúčku laryngoskopu), sondu CN, sterilný ambuvak napojený na zdroj kyslíka.

P3

Sestra za pomoci druhej sestry v sterilných rukaviciach natiahne liečivo, pričom dbá, aby sa liek nepenil.
Striekačku s liekom prekryje ihlou a položí ku pomôckam na sterilný stolík.

P4

Druhá sestra nachystá pomôcky na odsávanie, ak je to potrebné, odsaje dieťa pred výkonom.

P5

Sestra pomáha lekárovi a asistujúcej osobe pri umývaní pred výkonom – výkon sa robí za prísne
aseptických podmienok.

P6

Sestra pripraví dieťa: otvorí inkubátor, spusti lehátko do vodorovnej polohy, dieťa vytočí hlavičkou
smerom k lekárovi s miernym záklonom hlavy. V takejto polohe dieťa udržiava počas výkonu. Ak sa
podáva surfaktant u už ventilovaného dieťaťa, tak sestra opatrne vytočí iba hlavičku a telo dieťaťa do
strán.

P7

Po zaintubavaní dieťaťa sestra založí fonendoskop na uši lekára, fonendoskop posúva po hrudníku
dieťaťa tak, aby lekár mohol zhodnotiť auskultačne fenomény z pľúc. Ak je potrebné, dieťa znova
poodsáva.

P8

Asistujúca sestra po zaintubavaní dieťaťa lekárom do ETK zasunie cievku CN po dohodnutú značku (
udá lekár v cm), na koniec cievky napojí striekačku s liečivom a liek aplikuje. Zalomí koniec cievky,
odpojí striekačku, nasaje vzduch a znova vstriekne. Postup opakuje aspoň 3 x. Sleduje pritom farbu
kože, počet pulzov, saturáciu dieťaťa, exkurzie hrudníka a obsah v ETK. Ak sa ETK plní liečivom, a stav
dieťaťa to dovolí, chvíľu počká. Potom vytiahne CN z ETK, na koniec kanyly napojí ambuvak napojený
na zdroj kyslíka a dieťa niekoľkokrát predýcha. Dieťa pritom kontinuálne monitoruje.

P9

Ak si stav dieťaťa vyžaduje riadené dýchanie na UPV, kanylu poriadne zafixuje, a dieťa napojí na
ventilátor. Ak dieťa ostáva na podpornom dýchaní, po extubovaní dieťaťu zasunie nostrily do nosa.

P10

Sestra upraví polohu dieťaťa: zdvihne lehátko, podloží pliecka dieťaťa zrolovanou plienkou, skontroluje
nostrily / ETK, dieťa prikryje fóliou.

P11

Sestra zaznamená do dokumentácie: čas podania liečiva, vitálne funkcie, údaje o riadenej / podpornej
ventilácii. Dieťa minimálne 1 hod. neodsáva, v prípade hlienenia vytiera dutinu ústnu sterilnými
štvorcami.

P12

Sestra uprace pomôcky, jednorazový materiál zlikviduje predpísaným spôsobom, ostatné dezinfikuje,
nachystá na sterilizáciu.

P13

Ak ordinuje lekár snímku hrudníka, zabezpečí RTG pracovníka.

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

Dieťa dýcha voľne, zmiernili sa prejavy dyspnoe.

V2

Výkon bol prevedený efektívne, rýchlo a správne, čím sa eliminovalo riziko vzniku hypoxických
komplikácii.

V3

Všetky údaje súvisiace s výkonom sú zaznamenané v dokumentácii novorodenca.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri podávaní
Surfaktantu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Vybrala sestra včas surfaktant z chladničky, aby sa
ohrial pri izbovej teplote?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Pripravila sestra správne sterilný stolík so
všetkými potrebnými pomôckami?

P3

Natiahla sestra liečivo sterilne tak, aby sa
nespenil obsah?

P4

Dodržala sestra štandardný postup v prípade
potreby odsávania?

P5

Spolupracovala s lekárom / asistujúcou sestrou
pri príprave na výkon?

Pozorovanie sestry

P6

Uložila dieťa do vhodnej polohy, zabezpečila
polohu počas celého výkonu?

Pozorovanie dieťaťa

P7-9

Bol dodržaný postup pri podávaní surfaktantu
podľa odporúčaní v P7 – P9?

Pozorovanie sestry

Kontrola pomôcok
Pozorovanie sestry
Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

Uložila sestra dieťa po prevedenom výkone do
vhodnej polohy?

P11

Zaznamenala sestra všetky údaje súvisiace s
výkonom do dokumentácie?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

PROCES

Pozorovanie sestry
P12

Upratala sestra pomôcky po výkone?

P13

Zabezpečila sestra RTG pracovníka?

VÝSLEDOK

Kód

Kontrolné kritériá

počas výkonu
Otázka pre sestru

V1

Zmiernili sa prejavy dyspnoe u dieťaťa?

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

V2

Napomohla efektívna spolupráca sestry pri
podávaní surfaktantu eliminovať riziko vzniku
hypoxie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Je správne vyplnený ventilačný protokol a ostatná
dokumentácia?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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


Cieľ:
Skupina starostlivosti:
Dátum kontroly:

efektívnou spoluprácou pomôcť pri zdiagnostikovaní GERu u
novorodenca
 novorodenci so susp. GERom – opakovane zvracajú alebo
blinkajú po narodení
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s lekárom USg pracoviska

Š2

Prostredie:

Sonografické pracovisko

Š3

Pomôcky :

Prevozový kufrík vybavený pomôckami na poskytnutie prvej pomoci,
1 ks cievka CV – u starších detí môže byť cumeľ ,
1 ks sterilná 20 ml striekačka,
fľaša s teplým čajom,
2 ks sterilné rukavice,
bavlnená plienka / podbradník,
oblečenie pre dieťa,
správne vyplnená žiadanka – 2 x

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, vyplnené žiadanky

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pripraví pomôcky do prevozového kufríka. Ohriaty čaj naleje do termosky, alebo fľaše, ktorú
zabalí do bavlnenej plienky, aby udržala teplotu čaju. Oblečie dieťa (oblečenie volí podľa vonkajších
poveternostných podmienok).

P2

Sestra skontroluje žiadanku a privolá detského lekára, ktorý sa spravidla tiež zúčastňuje vyšetrenia.
Dátum a čas vyšetrenia sa dohaduje vopred s USG pracoviskom . Vyšetrenie sa robí nalačno, dieťa by
nemalo jesť 3 hod. pred vyšetrením.

P3

Sestra po príchode na USG pracovisko odovzdá žiadanku v evidencii pacientov a premiestni sa
s bábätkom k miestnosti, kde sa bude vyšetrenie vykonávať.

P4

Sestra po vyzvaní pracovníkom USG dieťa vyzlečie do pol pása. Uloží ho do vodorovnej polohy
s miernym záklonom hlavičky – podloží pliecka dieťaťa stočenou bavlnenou plienkou.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P5

Sestra si natiahne sterilné rukavice a zavedie sondu do žalúdka dieťaťa. Na vyzvanie lekára pomaly
podáva čaj. Množstvo čaju volí podľa požiadavky vyšetrujúceho, po podaní 20 ml sondu nevyťahuje,
čaká, kým lekár neskonštatuje, že mu podané množstvo čaju stačí. Ak je dieťa staršie, môže sa čaj po
dohode s lekárom podať cumľom.

P6

Sestra mení polohu dieťaťa – z horizontálnej na bok podľa potrieb vyšetrujúceho lekára.

P7

Sestra po skončení vyšetrenia dieťa zabalí, použité pomôcky pozbiera, vyzdvihne výsledok a s dieťaťom
sa premiestni na novorodenecké oddelenie.

P8

Sestra dieťa po príchode na oddelenie vyzlečie, uloží na lôžko do zvýšenej polohy. Do dokumentácie
zaznamená čas doprovodu, správanie sa dieťaťa počas vyšetrenia, množstvo podanej tekutiny.

P9

Sestra uloží použité pomôcky podľa zvyklosti oddelenia. Doplní chýbajúce pomôcky do prevozového
kufríka.

P10

Ak sa u dieťaťa potvrdí GER, sestra podľa odporúčania lekára zabezpečí dieťaťu antirefluxné mlieko,
poprípade podávanie nutritonu alebo mixovanej ryže pred dojčením.

P11

Sestra edukuje matku o: dietetickom režime, častejšom kŕmení v menších dávkach, potreby zvýšenej
polohy u dieťaťa.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa je uložené do vhodnej polohy počas vyšetrovania.

V2

Sondovanie bolo prevedené bezpečne so zreteľom na eliminovanie rizika aspirácie u dieťaťa.

V3

Dieťaťu s dg. GER je zabezpečené podávanie antirefluxnej stravy a zvýšená poloha.

V4

Matka ovláda starostlivosť o dieťa s dg. GER.

V5

Všetky údaje súvisiace s výkonom sú zdokumentované.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri USG vyšetrení
pyloru a kardie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra pomôcky i dieťa pred
odchodom z oddelenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Skontrolovala správnosť vyplnenej žiadanky,
informovala lekára o odchode z oddelenia?

P3

Odovzdala sestra po príchode na RTG pracovisko
žiadanku v evidencii pacientov?

P4

Uložila dieťa na výkon do správnej polohy?

1b

0b

P5

Dbala na sterilitu, eliminovala riziko aspirácie pri
sondovaní?

1b

0b

P6

Reagovala vhodne na požiadavky vyšetrujúceho
lekára?

1b

0b

P7

Postarala sa o dieťa i pomôcky po skončení
vyšetrenia?

1b

0b

Pozorovanie dieťaťa

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

P8-9

Po príchode na oddelenie uložila dieťa do
vhodnej polohy, doplnila pomôcky do
prevozového kufríka, zaznamenala údaje?

P10

Zabezpečila sestra dieťaťu podávanie
odporúčanej stravy?

Otázka pre sestru

P11

Edukovala matku o starostlivosti o dieťa s dg.
GER?

Otázka pre matku

Kontrolné kritériá
Bola zabezpečená vhodná poloha dieťaťa počas
vyšetrenia?

V2

Dbala sestra pri sondovaní dieťaťa na sterilitu,
eliminovala riziko aspirácie?

V3

Má dieťa s dg. GER podávanú odporúčanú stravu?

V4

Má matka dostatok teoretických vedomostí
o starostlivosti dieťaťa s dg. GER?

V5

Obsahuje dokumentácia dieťaťa údaje
o prevedenom výkone?

Kód
V1

VÝSLEDOK

Revízia č.:

2z2

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o novorodenca s
nasálnym CPAP

Platné od:

01.11.2014

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- podporiť dýchanie novorodenca,
- zlepšiť kvalitu dýchania u novorodenca

Skupina starostlivosti:

- novorodenec s poruchou dýchania / tachypnoe, dyspnoe,
vťahovanie epigastria a jugula vyžadujúci podpornú ventiláciu
- novorodenec s nepravidelným dýchaním
- novorodenec s častými poklesmi saturácie kyslíka

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Lekár, sestra so špecializáciou z intenzívnej neonatológie

Š2

Prostredie:

Izba pre novorodenca

Š3

Pomôcky :

Vydezinfikované lôžko – inkubátor,
ventilátor pre podpornú ventiláciu,
inštrumentačný stolík
sterilné pomôcky:
hadicový okruh na podpornú ventiláciu,
ohrievač vzduchu,
sterilná voda,
mäkká kanyla ( veľkosť podľa hmotnosti dieťaťa),
nožnice,
rukavice 1 pár,
rúška 1 ks,
odsávací katéter + odsávačka s reguláciou podtlaku,
orogastrická sonda,
Mesocain gél,
leukoplast,
monitor VF,
fonendoskop,
ambuvak,
resuscitačná maska

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia, záznam VF, ventilačný záznam

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť o novorodenca s
nasálnym CPAP

Platné od:
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Lekár indikuje N CPAP po vyšetrení a zhodnotení celkového stavu dieťaťa.

P2

Sestra pripraví pomôcky, prisunie ventilátor k lôžku dieťaťa, napojí hadice k rozvodu kyslíka a vzduchu a
skontroluje jeho funkčnosť.

P3

Sestra na inštrumentačnom stolíku na sterilnej rúške poskladá za aseptických podmienok hadicový
okruh, ktorý napojí na ventilátor. Kanyly do nosa vyberá podľa veľkosti nosových dierok dieťaťa. Do
zvlhčovača naleje sterilnú vodu, zapne ohrievanie.

P4

Sestra podľa ordinácie lekára nastaví požadované ventilačné parametre (FiO2, tlak), skontroluje
funkčnosť okruhu.

P5

Sestra zavedie mäkké kanyly, ktoré potrie Mesocain gélom do nosových dierok dieťaťa a upevní ich
pomocou leukoplastu, tak aby dobre tesnili.

P6

Sestra auskultačne zhodnotí dýchacie šelesty a šelesty z N CPAP. Upraví polohu dieťaťa, v prípade
hlienenia dieťa poodsáva.

P7

Sestra priebežne / podľa ordinácie lekára monitoruje nastavené parametre a zaznamenáva ich do
ošetrovateľskej dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má zlepšenú kvalitu dýchania, bez prejavov dyspnoe.

V2

Dieťa nemá apnoické pauzy a poklesy sat. O2, dýcha pravidelne.

V3

Všetky sledované hodnoty sú zaznamenané v ošetrovateľskej dokumentácii a ventilačnom zázname.

V4

Matka je informovaná o zdravotnom stave dieťaťa a jeho liečbe

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

1

Platné od:

01.11.204
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Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá
Informovala sestra rodičov v rámci svojich
kompetencii?

P2

Pripravila sestra ventilátor, skontrolovala jeho
funkčnosť ?

P3

Pripravila sestra ventilačný okruh za dodržania
podmienok asepsy?

P4

Nastavila požadované parametre, skontrolovala
funkčnosť okruhu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P5

Zaviedla a správne fixovala nostrily (vhodná
veľkosť, mäkkosť)?

Otázka pre sestru,
pozorovanie sestry
počas výkonu

P6

Zhodnotila auskultačne efektivitu ventilácie,
upravila polohu dieťaťa?

Pozorovanie sestry i
novorodenca

Monitorovala dieťa, kontrolovala nastavené
parametre, zaznamenávala údaje?

Kontrola
dokumentácie,
otázka pre sestru

P7

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o novorodenca s NCPAP

Š1

P1

Revízia č.:

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
VÝSLEDOK

V1-2
V3

Je všetko zaznamenané v ošetrovateľskej
dokumentácií?

V4

Je matka informovaná o zdravotnom stave
dieťaťa?

1

Platné od:

01.11.204
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Kontrolné kritériá
Zlepšila sa kvalita dýchania dieťaťa po napojení
na N CPAP?

Revízia č.:

Metóda hodnotenia
Pozorovanie dieťaťa,
otázka pre sestru

2z2

Áno

Nie

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)
deťaťa

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/50

Strana

1z4

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

zabezpečiť prísun okysličenej krvi do mozgu, srdca a ostatných
orgánov až do obnovenia ventilácie a činnosti kardiovaskulárneho
systému
pacienti so zlyhávaním dýchania/krvného obehu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra/sestra so špecializáciou v spolupráci s lekárom, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

miesto, kde vznikla potreba poskytnutia KPR

Š3

Pomôcky :

1 pár jednorazových rukavíc pre každého pracovníka,
pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest,
ventiláciu a kyslíkovú liečbu,
pomôcky na zabezpečenie intravenózneho prístupu,
defibrilátor/ podľa možností pracoviska,
EKG.
Lieky používané v odborných postupoch pri KPR a iné pomôcky podľa potreby

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

P3

Sestra posúdi u pacienta:
•
dýchanie
•
srdcovú činnosť a pulz na veľkých cievach
•
vedomie
Sestra začne s KPR, následne privolá lekára, ak zistí, že pacient:
•
nereaguje
•
je v bezvedomí
•
má zastavené dýchanie
•
nemá pulz na veľkých cievach
Ak je pri postihnutom jedna sestra:
 zabezpečí správnu polohu postihnutého na chrbte, na pevnej rovnej podložke, s hornými

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard
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končatinami uloženými pozdĺž tela, ak leží dole tvárou otočí ho na chrbát tak, aby
súčasne otočila hlavu, krk, ramena a hrudník,
 vyčistí dutiny ústnu /DÚ/ v prípade potreby odsaje odsávačkou obsah DÚ a dýchacích
ciest /DC/,
 priechodnosť dýchacích ciest zabezpečí:
 u detí od 1 mesiaca do 1 roka je hlava v neutrálnej polohe,
 u detí nad 1 rok priechodnosť DC docieli záklonom hlavy a zdvihnutím brady tak, že 1
ruku položí na čelo a jemne tlačí hlavu dozadu a súčasne prstami druhej ruky pod
kostenou časťou sánky v blízkosti brady tlačí bradu dopredu, aby zuby boli takmer
zovreté, netlačiť na mäkké tkaniva pod bradou, pretože môže dôjsť k uzavretiu dýchacích
ciest,
 ak pretrvávajú ťažkosti so spriechodnením dýchacích ciest, sestra použije metódu
predsunutia sánky, kedy priloží prvé dva prsty oboch rúk za okraje sánky a zatlačí sánku
dopredu,
 Sestra zhodnotí dýchanie postihnutého, sleduje pohyby hrudníka, počúva unikajúci
vzduch pri výdychu a cíti prúd vzduchu pri výdychu na svojom líci.
Sestra začne vykonávať KPR, ak postihnutý nedýcha piatimi iniciálnymi vdychmi a:
 pri použití metódy dýchania z úst do úst sestra položí rúško na ústa, udržiava otvorené
dýchacie cesty, stlačí nos postihnutého ukazovákom a palcom ruky, ktorá sa opiera o
jeho čelo, hlboko sa nadýchne a položí široko otvorené ústa okolo úst pacienta,
zabezpečí vzduchotesný kontakt, primeranosť ventilácie kontroluje pozorovaním
dvíhania a klesania hrudníka a posúdením dýchania;
 pri použití metódy s dýchacím vakom stlačiteľným rukou sa sestra postaví k hlave
postihnutého, jednou rukou zabezpečí masku zhora aj zdola a zároveň pridržiava sánku
postihnutého predsunutú, druhou rukou stláča a uvoľňuje vak dovtedy, kým sa hrudník
postihnutého dostatočne nedvíha, potom vak uvoľní.
 pri neúspešnom pokuse opäť upraví polohu hlavy postihnutého a vykoná dva iniciálne
vdychy, ak postihnutý stále nedýcha, sestra skúsi uvoľniť dýchacie cesty od cudzích telies
prstom, Heimlichovým manévrom alebo 5 údermi do chrbta a 5 stlačeniami hrudníka
u dojčiat, nakoľko tlak na brucho u dojčiat prestavuje riziko poranenia vnútorných
orgánovalebo údermi do hrudníka u osôb,
Sestra zhodnotí cirkuláciu pohmatom na arteria carotis,u malých deti je to na artérii brachialis
tak, že pri udržiavaní záklonu hlavy položí dva alebo tri prsty druhej ruky na hrtan postihnutého,
potom ich presunie do priehlbinky medzi

 tracheou a svalmi krku a miernym tlakom zisťuje prítomnosť pulzu,
 ak nie je hmatateľný pulz, začne sestra vonkajšiu masáž hrudníka striedaním stláčania

P3

hrudníka a vdychov v pomere 15:2,
Sestra stláča hrudník:
u detí do 1 roka stláčame sternum končekmi dvoch prstov,
u detí nad 1 rok priloží zápästnú časť ruky nad dolnú tretinu sterna, nadvihne prsty
tak, aby netlačili rebrá,
 u detí nad 12 rokov vyhmatá ukazovákom a stredným prstom ruky, ktorá je bližšie k
dolným končatinám dolný okraj hrudníka, prsty potom presunie po hrudníku do
priehlbinky, tvorenej spojením rebier a hrudnej kosti v strede dolnej časti hrudníka,
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ukazovák presunie na dolný koniec hrudnej kosti, proximálnu časť dlane ruky, ktorá bola
pri hlave postihnutého, posunie na dolnú polovicu hrudnej kosti do tesnej blízkosti
ukazováka druhej ruky, prvú ruku potom odstráni z priehlbinky hrudníka a položí ju na
druhú ruku tak, že obidve ruky sú uložené paralelne na sebe,
 Sestra vykonáva masáž hrudníka tak, že horné končatiny má stále vystreté v lakťových
kĺboch a ramená lokalizované priamo nad rukami, čím tlak pri každej vonkajšej kompresii
prenáša priamo na sternum. Po každej kompresii tlak úplne uvoľní. Ruky nedvíha od
hrudníka ani nemení ich polohu. Sternum musí stláčať o 3,8 – 5 cm. Urobí 15:2 ev. 30:2
vonkajších kompresií s frekvenciou 80-100-120/minútu (v závislosti od veku
postihnutého).
 Sestra zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest a aplikuje 5 začiatočných umelých
vdychov. Umiestni správne ruky a začne ďalších 30 kompresií s frekvenciou 80-100120/minútu. Urobí 4 cykly kompresií a umelé vdychy.
 Sestra posúdi stav postihnutého po 4 cykloch kompresií a umelých vdychoch (pomer
30:2). Potom skontroluje pulz na arteria carotis (max. 5 s.). Ak nie je hmatateľný,
pokračuje v resuscitácii dvoma umelými vdychmi, po ktorých nasledujú cykly kompresií.
Ak je pulz hmatateľný, sestra skontroluje dýchanie (max.5 s.). Ak je spontánne dýchanie
neprítomné, pokračuje v resuscitácii 12 vdychmi za minútu a sleduje pulz na arteria
carotis.
 Sestra preruší resuscitáciu vždy po niekoľkých minútach a skontroluje pulz i
spontánne dýchanie. Resuscitáciu nesmie prerušiť na viac ako 7 sekúnd.
Ak sú pri postihnutom dve sestry:
 Sestra 1 privolá lekára a sestra 2 začína resuscitovať. Sestra 1 je na strane postihnutého a
robí kompresie hrudníka, sestra 2 stojí za hlavou postihnutého, udržuje priechodnosť
dýchacích ciest a sleduje prítomnosť pulzu na arteria carotis,
 Sestra 1 urobí prestávku pri každej piatej kompresii 1-1,5 s. na umelé inspírium, ktoré
vykonáva sestra 2. Frekvencia vonkajších kompresií je 80-100-120/minútu. Pomer
kompresií a umelých vdychov je 15:2 ev. 30:2 s prestávkami na umelé inspírium, sestry
sa môžu počas resuscitácie vymeniť. Výmena však musí trvať len 5 s.,
 Sestra 2 kontroluje a sleduje intermitentne efektívnosť resuscitačných postupov,
zameriava sa na hodnotenie efektívnosti vonkajších kompresií hrudníka a na sledovanie,
či sa postihnutému obnovilo spontánne dýchanie s a činnosť srdca. Hodnotenie
efektívnosti kompresií sestry 1 sa musí robiť počas vonkajšej masáže hrudníka. Na
zistenie obnovenia spontánnej činnosti srdca a dýchania sa KPR preruší na 5 s. po jednej
minúte KPR a potom vždy po niekoľkých minútach resuscitácie.

P4

Sestra môže ukončiť KPR v prípade, že je splnená aspoň jedna z podmienok:
 v KPR pokračuje iná osoba
 akcia srdca a dýchania sa u postihnutého obnovila
 začne sa s inými pomocnými resuscitačnými technikami
 lekár skonštatuje smrť postihnutého
 sestra je vyčerpaná a nikto iný nemôže pokračovať v KPR
Sestra spolupracuje po príchode lekára v potrebných výkonoch súvisiacich s KPR (defibrilácia,
intubácia, EKG monitoring), alebo pokračuje v ostatných ošetrovateľských výkonoch podľa
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situácie
P5

Sestra zaznamená do dokumentácie pacienta:
•
čas začatia KPR
•
čas príchodu lekára
•
použité lieky a techniky
•
čas skončenia KPR
•
všetky ošetrovateľské posúdenia a postupy

P6

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok a zariadení, podľa ordinácie
lekára, zabezpečí preloženie postihnutého na špecializované pracovisko

P7

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok a zariadení, podľa ordinácie
lekára, zabezpečí preloženie postihnutého na špecializované pracovisko

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má poskytnutú KPR podľa odporúčaní ERC

V2

V dokumentácii pacienta sú zaznamenané potrebné údaje

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu kardiopulmonálnej resuscitácie
(KPR)

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :






ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1-3?

Áno
3b

Nie
0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno
2b

Nie
0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Spolupracovala sestra s lekárom v potrebných
výkonoch súvisiacich s KPR?

Otázka pre sestru

1b

0b

Zaznamenala sestra do dokumentácie pacienta
potrebné údaje súvisiace s KPR?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

Kontrola
dokumentácie
Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kód
P1-2

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra zdravotný stav postihnutého
podľa kritérií uvedených v P1-2?

P5
P6

Postupovala sestra pri poskytovaní KPR podľa
platných postupov a krokov ERC?
PROCES

PROCES

P3

P4

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

UPOZORNENIE:
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Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

Kód
V1

V2

A OSE SZ/PED/50

Kontrolné kritériá
Má p/k poskytnutú KPR podľa stanoveného
postupu?
Sú v dokumentácii pacienta zaznamenané všetky
potrebné údaje?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno
1b

Nie
0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _________/ _______ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 11 - 10 bodov (91 % - 83%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 9 bodov (75 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Procesuálny štandard výkonu


odobrať vzorku moču na vyšetrenie predpísaným spôsobom
v súlade so stanovenými kritériami



dodržiavať bezpečnú manipuláciu s odobratým močom

Skupina starostlivosti:

pacienti s indikáciou odberu moču

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Sestra
Izby pacientov
Gázové tampóny 5 ks,
Skúmavky na moč podľa požadovaného vyšetrenia
dezinfekčný roztok na dezinfekciu genitálií
sterilné rukavice 1 pár,
zberný sáčok 1 ks,
nočník,
odmerný valec,
buničitá vata,
emitná miska,
zberné nádoby na 12 alebo 24 hodinovú diurézu

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra:


informuje zákonného zástupcu dieťaťa o nutnosti odberu moču na vyšetrenie, či ide
o jednorazový odber alebo zber moču za ordinovanú dobu

 vysvetlí zákonného zástupcovi správny postup odberu moču na vyšetrenie
P2

Sestra pred odberom moču:


umyje ruky, nasadí rukavice

UPOZORNENIE:
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sterilným tampónom s dezinfekčným prípravkom dezinfikuje genitál smerom zdola nadol



sterilným tampónom osuší genitál



prilepí zberný sáčok na genitál dojčiat, u sediacich deti – zákonný zástupca dieťaťa posadí dieťa
na vydezinfikovaný nočník



staršie dieťa pošle osprchovať, mladšie deti osprchuje, ev. im pomôže,

Sestra:
pri jednorazovom odbere


po vymočení moč naleje do označených skúmaviek,

pri zbieranom odbere









pri odbere moču za 12 hod. alebo 24 hodín označí zberné nádoby menom
pacienta a dobou zberu moču, do ktorých sa bude počas ordinovanej doby zbierať moč
oboznámi pacienta o výkone / podľa veku dieťaťa /
informuje dieťa o uložení zberných nádob a o postupe zberu
u pacientov do 3 rokov sestra upozorňuje deti na potrebu močenia
u detí do 10 rokov pomáha pri močení a zlievaní moču do zbernej nádoby
ráno po zbere zmeria množstvo nazbieraného moču,
zoberie vzorku a rozleje do označených skúmaviek na ordinované vyšetrenie

po ukončení zberu moču a odlepení zberného močového sáčku ošetrí kožu genitálu krémom

P4

Sestra zabezpečí transport materiálu do laboratória

P5

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie zberných nádob a pomôcok

P6

Sestra zaznamená do dokumentácie množstvo moču, dobu zberu moču, hmotnosť a výšku pacienta

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k má odobratý moč za aseptických podmienok

V2

P/k má zabezpečený dostatočný príjem tekutín

V3

Odber moču je zaznamenaný v dokumentácií

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu odberu moču na vyšetrenie u detí

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

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

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

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Informovala sestra p/k/ zákonného zástupcu
dieťaťa o dôležitosti, potrebe a spôsobe odberu
moču?

Metóda hodnotenia

Š4

Kód
P1

PROCES







Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

P2 -3

Dodržala sestra všetky kroky podľa kritérií P2 -3?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

P4

Bol zabezpečený transport odobratého materiálu?

Otázka pre sestru

1b

0b

P5

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

1b

0b

P6

Bol realizovaný výkon zdokumentovaný?

1b

0b

Kontrola pomôcok
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:
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Kód
VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PED/51

Kontrolné kritériá
Mal detský p/k odobratý moč za aseptických
podmienok?

V2

Bolo p/k poskytnuté dostatočné množstvo
tekutín?

V3

Je v dokumentácii záznam o výkone?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

Získať vzorku moču na ordinované vyšetrenie bez
neželateľného ovplyvnenia zloženia vzorky moču a pri
minimálnej traumatizácii dieťaťa

Skupina starostlivosti:

- novorodenci s indikáciou odberu moču

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným
platným kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka
(ďalej len sestra), zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – izby s lôžkami, box s inkubátormi

Š3

Pomôcky :

Skúmavky na moč,
sáčok na moč pre deti,
vatové sterilné tampóny – min. 5 ks,
sterilná aqua,
emitná miska,
detské mydlo , l
akmusové papieriky na chemické vyšetrenie moču

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia ,vyplnené žiadanky

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pripraví pomôcky na odber moču. U nezrelých novorodencov sa odporúča použiť
sáčok s nealergizujúcou adhezívnou páskou. Podľa ordinácie lekára môže zabezpečiť dieťaťu
pred odberom zvýšený prívod tekutín.

P2

Sestra umyje dôkladne genitálie detským mydlom a vlažnou vodou, posúdi kožu v okolí
genitálii a sliznicu genitálii.

P3

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky, podľa zvyklostí oddelenia si natiahne rukavice.

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

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

-

u dievčat jemne roztiahne palcom a ukazovákom veľké pysky ohanbia a tampónom so
sterilnou aquou utrie najprv ľavú stranu, druhým tampónom pravú stranu, tretím ústie
močovej rúry. Zvyškom sterilnej aquai zleje genitál, a následne utrie suchým
tampónom. Zotiera jemne, aby nenarušila celistvosť sliznice.
U chlapcov po umytí očistí ústie močovej rúry tak, že stiahne predkožku, ak nie je
prirastená – nie násilím, iba koľko sa dá, tampónom so sterilnou aquaou zotrie
nečistoty, zleje penis sterilnou aquaou a následne ho osuší.

P5

Sestra si otvorí skúmavky na moč, a chvíľu počká – ideálne je zachytiť stredný prúd moču rovno
do skúmavky. Môže pri tom využiť zvuk tečúcej vody, poškrabkať dieťa na podbrušku alebo na
chrbátiku v oblasti obličiek. Nikdy neprikladá dieťaťu studené obklady, ani nepracuje so
studenými rukami.

P6

Ak sa nedarí zachytiť stredný prúd moču, sestra nalepí dieťaťu sáčok na moč tesne pod okraj
ústia močovej rúry: u dievčat nalepí najprv dolný okraj močového sáčika, u chlapcov vloží penis
do otvoru sáčika, sáčik pevne fixuje prilepením na kožu.

P7

Sestra zabalí dieťa do plienok tak, aby časť sáčika vytŕčala z plienky a sestra mohla priebežne
kontrolovať, či dieťa močilo. Dieťa oblečie a uloží na lôžko.

P8

Ak sa dieťa vymočí, sestra opatrne odlepí sáčok, pričom skontroluje, či obsah moču nie je
premiešaný so stolicou. Ak áno, vzorku zlikviduje, a postup lepenia sáčika opakuje znova.

P9

Sestra preleje moč zo sáčika do vopred označenej skúmavky: strihne koniec – roh zberného
sáčika a nechá pretiecť moč do skúmavky, pričom dbá nato, aby sa nedotkla vnútorného
okraja skúmavky.

P10

Sestra skontroluje sliznicu a kožu genitálií po odlepení sáčika, umyje, osuší a ošetrí ochranným
krémom.

P11

Sestra vypíše žiadanku na vyšetrenie moču. Vzorku moču na sediment vyšetrí chemicky na
oddelení lakmusovým papierikom.

P12

Sestra zabezpečí transport odobratej vzorky do laboratória. Pri odbere moču na KVB sa
odporúča uskladnenie v chladničke a odoslanie moču na ľade, ak nie je možné odoslať vzorku
do 1 hod. po odbere.

P13

Sestra zaznamená údaje súvisiace s odberom moču, ako aj výsledok chemického vyšetrenia
moču do dokumentácie dieťaťa.

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

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

Dieťa má správne odobratý a vyšetrený moč.

V2

Sliznica genitálií a koža po odbere sú bez známok narušenia integrity.

V3

Dokumentácia dieťaťa obsahuje údaje o realizovanom odbere.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber moču u novorodencov







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1

1

Strana
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Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra pomôcky na odber na dosah
ruky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Umyla genitál, posúdila kožu v okolí genitálu?

1b

0b

P3

Umyla si sestra ruky pred lepením sáčku,

1b

0b

P4-6

Nalepila správne sáčok na vopred očistený
genitál?

3b

0b

P7

Zabalila dieťa po nalepení sáčku?

1b

0b

P8

Odlepila šetrne sáčok po odlepení?

1b

0b

P9

Odobrala správne moč zo zberného vrecúška?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Ošetrila kožu po odbere moču?

P11

Vyšetrila moč chemicky pred odoslaním do
laboratória?

P12

Zabezpečila správne transport odobratej vzorky?

P13

Zaznamenala do dokumentácie údaje o
prevedenom výkone?

Kód
VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Má dieťa odobratý a vyšetrený moč za sterilných
podmienok?

V2

Je sliznica a koža v okolí genitálu bez narušenia
celistvosti?

V3

Je prevedený výkon zaznamenaný v
dokumentácii?

1

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard
Odber spúta na mikrobiologické
vyšetrenie
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•
•

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou odberu spúta

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

Získať reprezentatívnu zložku spúta
dodržať bezpečnú manipuláciu s odobratou vzorkou spúta

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – izba dieťaťa, vyšetrovňa , ambulancia

Š3

Pomôcky :

Sterilná spútovka 1ks,
emitná miska1ks,
jednorázové rukavice 1pár,
buničitá vata 2-4 ks,
inhalátor fyziologického roztoku 1ks,
Bromhexin (alebo iný inhalačný roztok podľa zvyklostí odd. - Ambrobene, ACC....)
na inhaláciu 1ml,
žiadanka na vyšetrenie 1ks

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

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

P2

Sestra podľa veku dieťaťa podrží pri ústach/dá dieťaťu sterilnú spútovku označenú menom a dátumom
narodenia, emitnú misku s buničitou vatou.

P3

Sestra upozorní p/k/zákonného zástupcu dieťaťa na odovzdanie reprezentatívnej vzorky spúta, nie slín.

P4

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

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

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

ošetrovateľský štandard
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P5

Sestra po vykašľaní spúta do sterilnej spútovky odoberie od dieťaťa emitnú misku a spútovku.

P6

Sestra pohľadom skontroluje, či dieťa odovzdalo reprezentatívnu vzorku spúta.

P7

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

P8

Sestra odber spúta zaznamená do odberového zošita a do dokumentácie dieťaťa.

P9

Sestra uloží použité pomôcky a zabezpečí ich dekontamináciu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

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

V2

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

V3

V dokumentácii dieťaťa je urobený záznam o odbere spúta.

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie štandardu odber spúta na mikrobiologické vyšetrenie

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód

Š1-4

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru
otázka pre p/k/zákonného zástupcu dieťaťa
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1-3 ?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

P1

Oboznámila sestra p/k/zákonného zástupcu
dieťaťa s výkonom?

P2 -5

Ovláda sestra ďalší postup, ak dieťa nemôže
vykašliavať?

P6

Vie sestra posúdiť, či dieťa odovzdalo
reprezentatívnu vzorku spúta?

P7

Zabezpečila sestra transport materiálu do
laboratória?

P8

Zaznamenala sestra odber spúta do
dokumentácie dieťaťa?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre
dieťa/zákonné
zástupcu dieťaťa
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

A OSE SZ/PED/53

Kód

Kontrolné kritériá

V1-2

Je p/k/zákonný zástupca dieťaťa správne poučený
o odbere spúta?

V3

Zaznamenala sestra odber spúta do
dokumentácie?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Metóda hodnotenia
Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa
Kontrola dokumentácie

2z2

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (93 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho auditora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zmerať telesnú teplotu šetrným spôsobom bez poškodenia sliznice
v recte a traumatizácie dieťaťa
Pacienti detského oddelenia /dojčenecký, batolivý vek / s indikáciou na
meranie telesnej teploty per rectum

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

pediatrické oddelenie

Š3

Pomôcky :

rektálny teplomer,
dezinfekčný roztok podľa aktuálneho dezinfekčného plánu,
nádoba s čistou vodou,
buničitá vata,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na meranie telesnej teploty, skontroluje celistvosť teplomera a oboznámi matku dieťaťa s výkonom/ vysvetlí postup merania telesnej teploty/

P2

Sestra sleduje, či v konečníku alebo v okolí perianálneho otvoru nie sú prekážky, deformity alebo poranenia

P3

Sestra vyberie teplomer z dezinfekčného roztoku ho, opláchne ho pod tečúcou vodou, skontroluje celistvosť teplomera,

P4

Sestra vyzlečie dieťa, jednou rukou chytí obe nožičky, pritiahne ich k brušku, druhou rukou zavedie teplomer do konečníka

P5

Sestra sleduje stúpanie telesnej teploty, odčíta nameranú hodnotu a teplomer z konečníka vytiahne,
zvyšky stolice otrie do plienky, teplomer opláchne pod tečúcou vodou

P6

Sestra oblečie dieťa a uloží na lôžko

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P7

Sestra zaznamená do dokumentácie hodnotu telesnej teploty, zvýšenie telesnej teploty ihneď hlási
lekárovi

P8

Sestra meria telesnú teplotu minimálne dvakrát denne alebo podľa ordinácie lekára

P9

Sestra teplomer umyje a vloží do dezinfekčného roztoku, ostatné pomôcky uloží

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zákonný zástupca dieťaťa je oboznámený s výkonom

V2

Detský p/k má zmeranú telesnú teplotu šetrným a správnym postupom

V3

V dokumentácii p/k sú zaznamenané hodnoty telesnej teploty

V4

Pomôcky na meranie telesnej teploty sú čisté a dezinfikované

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu meranie telesnej teploty v konečníku
u detí

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky k
meraniu telesnej teploty v konečníku?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola

Š4

Kód
P1-2
P3-6
PROCES







Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

dokumentácie

Kontrolné kritériá
Postupovala sestra pri meraní telesnej teploty
podľa kritérií P1-2?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru,
kontrola pomôcok

Dodržala sestry pracovný postup podľa kritérií P3P6?

Otázka pre sestru

P7

Je v dokumentácií p/k záznam o nameraných
hodnotách telesnej teploty?

P8

Monitoruje sestra telesnú teplotu minimálne
dvakrát denne alebo podľa ordinácie lekára?

P9

Áno

Vydezinfikovala a uložila sestra použité pomôcky?

Kontrola dokumentácie

Otázka pre sestru
Kontrola pomôcok,
otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

1

Platné od:

01.11.14

Strana

Kontrolné kritériá
Je zákonný zástupca dieťaťa oboznámený s výkonom?
Má p/k zmeranú telesnú teplotu šetrným a
správnym spôsobom?

Metóda hodnotenia
Otázka pre
zákonného zástupcu

V3

V4

V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PED/54

Revízia č.:

V2

2z2

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Sú v dokumentácii zaznamenané hodnoty telesnej teploty?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Sú pomôcky na meranie telesnej teploty čisté a
dezinfikované?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _________/ _______ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 -15 bodov (94 % - 88%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 a menej bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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


Cieľ:

Revízia č.:



Získať adekvátne množstvo arterializovanej krvi na ordinované
vyšetrenie, bez neželateľného ovplyvnenia zloženia krvnej
vzorky
odobrať krvnú vzorku pri minimálnej traumatizácii novorodenca

Skupina starostlivosti:

novorodenci s ordinovaným vyšetrením kapilárnej arterializovanej krvi

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca

Š2

Prostredie:

Neonatologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

Podnos,
1 ks sterilná lanceta / ihla (pre novorodenca sa odporúča lanceta), nakoľko sa
znižuje riziko iatrogenizácie a traumatizácie dieťaťa),
4 ks sterilné tampóny,
1 ks sterilná aqua,
dezinfekčný roztok na kožu,
leukoplast,
odberové kapiláry / skúmavky, štítky na označenie odberoviek,
nádoba na biologický odpad,
dezinfekčný roztok na ruky,
1 ks jednorazové rukavice,
pomôcky na tíšenie dieťaťa – cumeľ, roztok sacharózy,
pomôcky na zohriatie končatiny – vyhrievací gél, mäkká tkanina

Š4

Dokumentácia :

Dekurz, žiadanka na odber

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra volí čas odberu podľa jeho naliehavosti (akútny ihneď, plánovaný v čase bdenia dieťaťa). Ak je
prítomná matka, informuje ju o postupe pri odbere, ako aj možnostiach odpútania novorodenca od
bolesti.

P2

Sestra vyplní žiadanky k vyšetreniam a označí skúmavky.

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

Sestra pripraví na vydezinfikovaný podnos pomôcky podľa druhu vyšetrenia.

P4

Sestra zvolí miesto vpichu: ideálne vonkajší bočný okraj päty vzhľadom k menšiemu počtu taktilných
receptorov v koži dieťaťa, resp. laterálna strana prstov ruky( odporúčaná ľavá, vzhľadom k tomu, že
pravá je u viacerých jedincov dominantnou končatinou). Miesto vpichu ma byť bez lokálneho edému,
hematómu, narušenia celistvosti kože a podkožia, lokálnej infekcie.

P5

Sestra posúdi potrebu vyvolania hyperémie končatiny a podľa potreby ju vyvolá nasledovne:
-

zohreje tkaninu / vyhrievací gél na teplotu max. 40°C
zabalí do teplej podložky nôžku / ruku novorodenca na dobu 2 – 5 min, aby sa zvýšilo
prekrvenie končatiny

P6

Sestra dodržiava behaviorálny prístup, jemne položí ruky na novorodenca, prihovorí sa mu. Ponúkne
mu cumeľ, alebo využije iné techniky na odpútanie bolesti.

P7

Sestra si navlečie rukavice na vydezinfikované ruky.

P8

Sestra si vyberie a dezinfikuje miesto vpichu, uchopí končatinu :
-

pri odbere z päty palec položí na stupaj alebo okraj chodidla, ostatnými prstami podopiera
predkolenie tak, aby päta bola voľná
pri odbere z prstov uchopí otvorenú dlaň medzi svoj palec a ostatné prsty

P9

Sestra vykoná vpich ideálne lancetou jedným jemný pohybom v takom smere, aby preťala líniu
dermogrifov.

P10

Sestra realizuje odber vzorky krvi:
-

zotrie prvú kvapku krvi suchým sterilným tampónom z dôvodu obsahu tkanivovej tekutiny
alebo zbytkov dezinfekčného roztoku
nechá voľne vytekať krv, môže podporiť iba jemným stláčaním končatiny (krv nevytláča, aby
nenastala hemolýza a zriedenie intersticiálnou tekutinou, ako aj vznik exkoriácii)
počas odberu končatinu prechodne uvoľní, zníži jej polohu, aby zlepšila prekrvenie, ak sa odber
nedarí, zopakuje vpich, pričom volí iné miesto vpichu

P11

Sestra prekryje miesto vpichu po odbere sterilným tampónom, p.p. ho prelepí leukoplastom.

P12

Sestra utíši plačúce dieťa a uloží ho do vhodnej polohy.

P13

Sestra zabezpečí odoslanie označených skúmaviek do laboratória.

P14

Sestra sleduje krvácavosť po odbere (častejšie u novorodencov s hemokoagulačným ochorením).

P15

Sestra zlikviduje použitý jednorazový materiál do nádob na to určených.

P16

Sestra zaznamená do dokumentácie všetky údaje súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3

Novorodenec má odobraté adekvátne množstvo krvi, bez neželateľného ovplyvnenia zloženia krvnej
vzorky.
Novorodenec je minimálne traumatizovaný počas odberu, končatina po odbere je bez edému
a exkoriácií.
V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s výkonom.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odber kapilárnej arterializovanej krvi
u novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2

PROCES







Kontrolné kritériá
Zvolila sestra vhodný čas odberu, informovala
prítomnú matku o odbere
Zabezpečila sestra vypísanie sprievodných lístkov
a označenie skúmaviek k odberu?

P3

Pripravila si potrebné pomôcky na dosah ruky?

P4-5

Vybrala sestra vhodné miesto vpichu? Vyvolala
sestra hyperémiu, ak vybratá končatina na odber
bola chladná?

P6

Dodržala sestra behaviorálny prístup pri odbere?

P7

Vydezinfikovala si ruky, pracovala v rukaviciach?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru,
pozorovanie
novorodenca
Pozorovanie sestry

Pozorovanie sestry
P8-10

Postupovala sestra správne pri odbere?

P11

Ošetrila miesto vpichu po odbere?

počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Utíšila dieťa po odbere, uložila do vhodnej
polohy?

P13

Zabezpečila odoslanie odobratých vzoriek?

P14

Vykonala následnú kontrolu krvácania miesta
vpichu?

Platné od:

01.11.2014

Pozorovanie
novorodenca

2z2

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

V2

Je novorodenec pri odbere minimálne
traumatizovaný, končatina po vpichu bez
edémov, exkoriácií?

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

V3

Sú zaznamenané v dokumentácii všetky údaje
súvisiace s výkonom?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15

Zabezpečila sestra dezinfekciu použitých
pomôcok?

P16

Zaznamenala sestra údaje súvisiace s výkonom do
dokumentácie?

Kód
V1
VÝSLEDOK

1

Strana
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P12

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Má novorodenec odobraté adekvátne množstvo
krvi, bez neželateľného ovplyvnenia zloženia
krvnej vzorky?

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry

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:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odsávanie novorodenca na UPV z
ETK

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/56

Strana

Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

- Zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest cez ETK
- Odstrániť prekážku v dýchacích cestách
- Uľahčiť dýchanie
- novorodenci na UPV s potrebou odsávania

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z 2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným
platným kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka
(ďalej len sestra) v spolupráci s druhou sestrou alebo lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie úsek JIRS

Š3

Pomôcky :

2 ks Sterilné rukavice,
1 ks odsávací katéter(rôznej hrúbky),
funkčná odsávačka s možnosťou regulácie podtlaku (min 60 -100 cm max.
150 cm H2O) s prerušovačom,
aqua na prepláchnutie odsávacieho katétra,
2 ks striekačka,
2 ks ihla a fyziologický roztok na laváž DC,
ambuvák,
fonendoskop,
dezinfekčný roztok a sterilná voda na prepláchnutie odsávacej hadice po
výkone

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestry si pred odsávaním dôkladne umyjú a dezinfikujú ruky. 1. Sestra si natiahne sterilné
rukavice a v spolupráci s 2.sestrou natiahne fyziologický roztok do striekačky na laváž DC.

P2

Asistujúca sestra zapne odsávačku a skontroluje / nastaví si tlak : ideálne okolo 100, max 150
cm H2O. Pripraví pomôcky na odsávanie, podľa stavu dieťaťa (dyspnoe a SO2 pod 85%) zvýši
FiO2 na ventilátore.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odsávanie novorodenca na UPV z
ETK

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/56
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P3

Asistujúca sestra odpojí ETK od ventilačného okruhu a do ETK ošetrujúca sestra podá na steny
ETK len niekoľko kvapiek fyziologického roztoku roztok. Uzavrie naspäť okruh, alebo na ETK
nasunie ambuvák a dieťa niekoľkokrát predýcha. Ak je dieťa zaintubované kanylou
s konektorom, okruh neodpája, otvorí konektor a prevedie laváž. Na uvoľnenie hlienov môže
previesť krátko fyzioterpiu preklepkaním hrudníka končekmi prstov.

P4

Asistujúca sestra napojí za dodržania podmienok sterility koniec odsávacieho katétra na hadicu
odsávačky. Odsávací katéter má byť tenký, aby vykryl max. 75% lúmenu ETK. Odpojí ventilačný
okruh od ETK, a pridržiava kanylu.

P5

Ošetrujúca sestra odsáva ETK. Zavádza katéter zľahka, dáva pozor, aby sa neskrúcal, aby
nedošlo k extubácii novorodenca. Katéter zavádza do hĺbky asi 1 cm pred ukončením kanyly,
aby nedošlo k spazmu DC. Katéter ponecháva v ETK čo najkratší čas, pri zavádzaní katétra nedrží
prerušovač, pri povyťahovaní opakovane krátko pritláča na prerušovač. Počas odsávania si
všíma obsah DC: množstvo, farbu, viskozitu hlienov.

P6

Sestra počas odsávania sleduje správanie dieťaťa, farbu kože, SPO2. Pri príznakoch hypoxie
odsávanie preruší, nechá dieťa predýchať, pokračujú v odsávaní po stabilizácii stavu.

P7

Asistujúca sestra po odsatí ETK napojí novorodenca znova na ventilátor, ošetrujúca sestra
pokračuje v odsávaní úst a nosa – môže použiť hrubší katéter.

P8

Ošetrujúca sestra po ukončení odsávania opláchne odsávaciu hadicu v dezinfekčnom roztoku
a sterilnej vode. Asistujúca sestra upraví polohu dieťaťa.

P9

Sestra zhodnotí auskultačne dýchanie a fenomény ventilátora. Zníži FiO2 do pôvodného stavu
až po stabilizácii stavu dieťaťa.

P10

Sestra uprace pomôcky a zaznamená do dokumentácie odsávanie, správanie dieťaťa počas
odsávania a poodsávaný obsah.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má priechodné DDC..

V2

Novorodenec dýcha voľne, má symetrické pohyby hrudníka, auskultačne dobre počuteľné
fenomény.

V3

DDC sú odsaté za dodržania podmienok asepsy, bezpečne – predišlo sa extubácii.

V4

Odsávanie je zaznamenané v dokumentácii.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odsávanie novorodenca na umelej
pľúcnej ventilácii z endotracheálnej kanyly

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2

P3
PROCES







Kontrolné kritériá
Umyli a dezinfikovali si sestry ruky pred
odsávaním odporúčaným spôsobom?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pripravila asistujúca sestra pomôcky a odsávačku,
nastavila správny tlak?
Previedla správne laváž , p.p. fyzioterapiu pred
odsávaním?

Pozorovanie sestry
počas výkonu,

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru
P4-5

Postupovali sestry správne pri odsávaní?

P6

Sledovali dieťa, pri hypoxii prerušili odsávanie?

P7

Poodsávala aj dutinu ústnu a nos?

P8

Opláchla odsávačku po výkone čistou vodou aj
dezinfekčným roztokom?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

P9

1

Platné od:

01.11.2014
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Zhodnotili auskultačne dýchanie, nastavili
pôvodné parametre až po stabilizácii stavu?

Revízia č.:

Otázka pre sestru

2z2

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca
Pozorovanie sestry a
novorodenca
počas výkonu

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
P10

Kód
VÝSLEDOK

V1-2

Zabezpečila upratanie pomôcok, spravila záznam
do dokumentácie?

Kontrolné kritériá
Zlepšila sa kvalita dýchania u novorodenca po
odsávaní vďaka správnemu postupu?

V3

Boli dodržané podmienky asepsy a predišlo sa
extubácii?

V4

Ma novorodenec záznam v dokumentácii
o prevedenom výkone?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17 - 16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri odsávaní
dolných dýchacích ciest ETK

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/57

1z2

procesuálny štandard výkonu




Cieľ:

Strana

zabezpečiť priechodnosť DDC novorodenca
zlepšiť oxygenáciu novorodenca
efektívnou spoluprácou minimalizovať následky mas´vnej
aspirácie

Skupina starostlivosti:


- novorodenci s masívnou aspiráciou (mekónia, krvi, mlieka a iného
patologického obsahu)

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie: izba s lôžkami novorodencov, box s inkubátormi,
novorodenecký kútik na pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :

Pomôcky na intubáciu:
funkčný laryngoskop s lyžicou 0,00,1,
1 ks ETK potrebnej veľkosti č.2 -4,
zavádzač,
resuscitačný vak s objemom max. 750 ml napojený na zdroj kyslíka, odsávačka
napojená na regulovateľný podtlak s prerušovačom a spojkou pre možnosť
napojenia na ETK,
4 ks sterilné rukavice,
sterilná voda a dezinfekčný roztok na prepláchnutie odsávacej hadice, pulzný
oximeter

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, chorobopis, vyplnené žiadanky

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pred výkonom umyje a dezinfikuje ruky. Pripraví si pomôcky na odsávanie. Pracuje rýchle,
pretože aspirácia je život ohrozujúci stav.

P2

Sestra zapne odsávačku, nastaví podtlak na odsávanie (od 80 – max. do 150 cm H2O). Natiahne si
sterilné rukavice. Uloží novorodenca na pevnú podložku do vodorovnej polohy hlavou smerom
k lekárovi. Ak sa dá, zabezpečí, aby výkon prebiehal v termoneutrálnom prostredí.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri odsávaní
dolných dýchacích ciest ETK

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/57
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P3

Sestra spolupracuje s lekárom pri zavedení endotracheálnej kanyly podľa OSE SZ/PED/91

P4

Sestra ihneď po intubácii ostráni konektor z ETK a napojí koniec ETK na odsávaciu hadicu. Za súčasného
vyťahovania ETK z DC odsáva prerušovaným spôsobom obsah dýchacích ciest. Výkon nemá trvať dlhšie
ako 20 sekúnd. Ak je potrebné zopakovať odsávanie, sestra napojí konektor späť na ETK, lekár dieťa
reintubuje a pokračujú v odsávaní.

P5

Sestra si všíma odsávaný obsah: množstvo, farbu a viskozitu hlienov.

P6

Sestra sleduje stav dieťaťa počas odsávania: typ dýchania, respiračné úsilie novorodenca, farbu kože,
saturáciu.

P7

Sestra po odsatí DDC napojí konektor na ETK, ktorú napojí na resuscitačný vak a dieťa predýcha.

P8

Ak si stav dieťaťa vyžaduje pokračovať vo ventilácii, sestra fixuje kanylu dieťaťa, kým lekár dieťa
predycháva. Dieťa napoja na pripravený ventilátor.

P9

Sestra opláchne hadičku od odsávačky v dezinfekčnom roztoku a sterilnej vode. Uprace použité
pomôcky.

P10

Sestra auskultačne zhodnotí dýchanie dieťaťa. Uloží dieťa do vhodnej polohy. Zabezpečí snímku pľúc
privolaním RTG laboranta.

P11

Sestra zaznamená do dokumentácie údaje súvisiace s odsávaním a údaje o odsávanom obsahu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má priechodné dýchacie cesty.

V2

Novorodenec má zlepšenú oxygenáciu, s primeraným respiračným úsilím.

V3

V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané údaje týkajúce sa prevedeného úkonu

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri odsávaní DDC
endotracheálnou kanylou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá
Umyla a dezinfikovala si sestra ruky pred
odsávaním, pripravila si rýchlo pomôcky?

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie sestry a
novorodenca počas
výkonu, otázka pre
sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu,
otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

P1

PROCES







P2

Uložila novorodenca do vodorovnej polohy, zapla
odsávačku a nastavila správny tlak?

P3

Spolupracovala efektívne s lekárom pri zavedení
ETK?

P4-5

Postupovala správne pri odsávaní, všímala si
odsávaný obsah?

P6-8

Sledovala dieťa, ovláda postup pri potrebe
ventilácie?

P9

Opláchla odsávačku po výkone čistou vodou aj
dezinfekčným roztokom?

P10

Zhodnotila auskultačne dýchanie, uložila dieťa do
vhodnej polohy, zabezpečila RTG laboranta?

Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

P11

VÝSLEDOK

Kód
V1-2
V3

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/PED/57

Kontrola
dokumentácie

Spravila záznam do dokumentácie o prevedenom
výkone, odsávanom sekréte?

Kontrolné kritériá
Má novorodenec priechodné DDC, zlepšila sa
oxygenácia?

Revízia č.:

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca

Má novorodenec záznam v dokumentácii
o prevedenom výkone?

Kontrola
dokumentácie

2z2

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 17 - 16 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odsávanie novorodenca z HDC

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/58
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- zlepšiť dýchanie
- odstrániť prekážku z HDC
- zabezpečiť priechodnosť HDC

Skupina starostlivosti:

- novorodenci s hlienenim, prítomnosťou patologického obsahu v
HDC

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

2 ks Sterilné rukavice,
1 ks odsávací katéter(rôznej hrúbky),
funkčná odsávačka s možnosťou regulácie podtlaku (min 60 -100 cm max. 150 cm
H2O) s prerušovačom,
aqua na prepláchnutie odsávacieho katétra,
sterilná voda a dezinfekčný roztok na prepláchnutie odsávacej hadice, fonendoskop

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si pred výkonom umyje a dezinfikuje ruky. Pripraví si pomôcky na odsávanie.

P2

Sestra zapne odsávačku, nastaví podtlak na odsávanie (od 100 – max. do 150 cm H2O). Natiahne si
sterilné rukavice. Ak má k dispozícii iba balónikovú odsávačku, odsáva HDC stláčaním balónikovej
odsávačky.

P3

Sestra nedominantnou rukou nasunie koniec odsávacieho katétra na odsávaciu hadicu. Odsáva najprv
dutinu ústnu: zavádza katéter pozdĺž bukálnych slizníc na oboch stranách tváre, nie príliš hlboko do
hrdla, aby predišla podráždeniu nervus vagus. Hrúbku odsávacieho katétra volí podľa stavu a hmotnosti
dieťaťa. Katéter zavádza jemne, bez prerušovania, pri vyťahovaní katétra palcom opakovane pritláča na
prerušovač.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P4

Sestra odsáva obsah nosa. Katéter sa má zavádzať ľahko, ak je zdurená sliznica nosa podľa potreby
môže pred odsávaním kvapnúť fyziologický roztok, odsávať tenším katétrom, p.p. navlhčiť koniec
katétra do oleja. Pri prerušovanom odsávaní postupuje tak isto ako pri odsávaní dutiny ústnej.

P5

Sestra si všíma odsávaný obsah: množstvo, farbu a viskozitu hlienov.

P6

Sestra sleduje stav dieťaťa počas odsávania: správanie, farbu, saturáciu. U dieťaťa závislom na kyslíku,
resp. pri poklese saturácie môže dieťaťu pred odsávaním priložiť k tvári kyslíkovú masku, alebo zvýšiť
FiO2 u ventilovaného dieťaťa.

P7

Sestra pred plánovaným odsávaním podľa ordinácie lekára vykonáva inhaláciu a / alebo fyzioterapiu.
Dieťa po inhalácii na krátky čas uloží dole hlavou – zdvihne DK. Potom ho uloží do zvýšenej polohy,
a preklepká končekmi prstov hrudník – od periférie k stredu, čím sa uľahčí odstránenie hlienov. Na
fyzioterapiu môže využiť aj vibrácie (pomocou napr. vibračnej kefky alebo iných pomôcok), priloží
vibračnú pomôcku na lakeť, skade sa záchvevy prenášajú na hrudník. Po odsatí môže u dieťaťa vykonať
masáž stimulujúcu dýchanie.

P8

Sestra opláchne hadičku od odsávačky v dezinfekčnom roztoku a sterilnej vode. Uprace použité
pomôcky.

P9

Sestra auskultačne zhodnotí dýchanie dieťaťa. Uloží dieťa do vhodnej polohy. Po stabilizácii stavu
odstráni masku / vráti parametre na ventilátore.

P10

Sestra zaznamená do dokumentácie údaje súvisiace s odsávaním a údaje o odsávanom obsahu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má priechodné HDC.

V2

Dieťa dýcha voľne, zlepšená saturácia kyslíka.

V3

V dokumentácii sú zaznamenané údaje súvisiace s odsávaním.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odsávanie novorodenca z HDC







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

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá
Umyla a dezinfikovala si sestra ruky pred
odsávaním?

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P1

PROCES

Revízia č.:

P2

Pripravila si sestra pomôcky a odsávačku,
nastavila správny tlak?

P3-5

Postupovala správne pri odsávaní: ústa, hrdlo,
nos – všímala si odsávaný obsah?

P6

Prispôsobila odsávanie stavu dieťaťa?

P7

Ovláda sestra postup inhalácie, fyzioterapie?

P8

Opláchla odsávačku po výkone čistou vodou aj
dezinfekčným roztokom?

P9

Zhodnotila auskultačne dýchanie, uložila dieťa do
vhodnej polohy?

Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
počas výkonu,
otázka pre sestru

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

Otázka pre sestru,
pozorovanie
novorodenca

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

P10

VÝSLEDOK

Kód
V1-2
V3

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/NEO/58

Kontrola
dokumentácie

Spravila záznam do dokumentácie o prevedenom
výkone, odsávanom sekréte?

Kontrolné kritériá
Zlepšila sa kvalita dýchania u novorodenca po
odsávaní vďaka správnemu postupu?

Revízia č.:

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca

Ma novorodenec záznam v dokumentácii
o prevedenom výkone?

Kontrola
dokumentácie

2z2

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 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:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Odstriekavanie materského mlieka
rukou

Platné od:

01.11.2014
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Procesuálny štandard výkonu


oboznámiť matku s dôležitosťou dodržiavania asepsy pri
odstriekavaní mlieka



priblížiť jej anatómiu prsníka, naučiť ju rozpoznávať znaky a
symptómy, ktoré sú dôležité pri stláčaní prsníka a odstriekavaní
MM



naučiť matku správnu techniku stláčania prsníka a uvoľňovať ho
z každej strany v pravidelných intervaloch

Skupina starostlivosti:

Dojčiace matky

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra so špecializáciou z intenzívnej neonatológie, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

Neonatologické oddelenie – priestor určený na odstriekavanie mlieka

Š3

Pomôcky :

Dezinfekčný roztok ,
sterilná dojčenská fľaša,
banka,
nádobka so širokým hrdlom,
brožúrky s ukážkami odstriekania mlieka rukou

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná ošetrovateľská dokumentácia, edukačný materiál

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi matku s anatómiou prsníka a možnosťou udržiavania laktácie.

P2

Sestra poučí matku o
 dôležitosti čistoty a hygieny pri odstriekavaní MM,
 starostlivosti o prsníky odporučí jej nepoužívať parfémy, voňavú kozmetiku,
 udržiavať prsníky v suchu – častej výmene vložiek do podprseniek...

P3

Sestra pripraví vhodnú nádobku so širokým hrdlom (pred použitím nádobku vydezinfikovať, vyvariť,
dôkladne umyť umývacím prostriedkom).

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P4

Sestra oboznámi matku, aby si pred výkonom dôkladne umyla a dezinfikovala ruky, bezprostredne
pred odstriekavaním umyla prsníky čistou vodou.

P5

Sestra vyzve matku, aby sa usadila do pohodlnej polohy, priložila k prsníku sterilnú nádobu na odstriekavanie mlieka.

P6

Sestra vysvetlí matke, že má uchopiť dvorec medzi palec a ukazovák nad a pod bradavkou prstami
priamo oproti sebe, akoby prsty tvorili písmeno C - sestra pozoruje matku, poprípade pomáha. Matka
ľahko pritláča palec a ukazovák smerom k stene hrudníka, nepoužíva silný tlak, aby sa nezablokovali
mliekovody.

P7

Sestra ukáže matke, ako si vyhmatá sínusy, ktoré majú tvar strukov, alebo arašidov a tlačí priamo na
ne. Matka opakovane viackrát stláča a uvoľňuje sínusy, podobne stláča aj z bokov, aby sa vyprázdnili
všetky časti prsníka.

P8

Sestra upozorní matku, aby stláčala prsník tak, aby nepociťovala bolesti ( pri pociťovaní bolesti je nesprávna technika odstriekavania).

P9

Sestra odporučí matke, aby si odstriekava mlieko dostatočne dlho 20 – 30 minút z oboch prsníkov.
Mlieko začne kvapkať po viacerých stlačeniach, ak začne oxytocínový reflex, začne mlieko vystrekovať
pramienkami.

P10

Sestra edukuje matku aj vo frekvencii odstriekavania – podľa potreby, aj v noci. Mlieko uskladňuje v
zatvorenej nádobke v chladničke určenej na uskladnenie mlieka. Do 24 hod. sa mlieko môže použiť,
ináč sa uskladní do mrazničky, odkiaľ sa pasterizuje.

P11

Sestra podľa zvyklosti oddelenia zaznamená čas a množstvo odstriekaného materského mlieka do dokumentácie.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Matka pozná anatómiu prsníka, chápe dôležitosť udržiavania laktácie

V2

Matka dodržiava zásady asepsy pri odstriekavaní mlieka, má vhodnú nádobku na odstriekavanie mlieka

V3

Matka vie správne chytiť prsník a stláčať ho, používa správny postup

V4

Matka pri odstriekavaní a stláčaní nepociťuje bolesť

V5

Matka odstriekava mlieko z každej strany a oboch prsníkov pravidelne a dostatočne dlho

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Odstriekavanie materského mlieka
rukou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

PROCES







P1

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra matku o anatómií prsníka a
udržiavaní laktácie ?

P2

Poučila sestra matku o hygiene pri odstriekaní
materského mlieka, starostlivosti o prsníky?

P3

Pripravila sestra vhodnú nádobu na odstriekanie
materského mlieko ?

P4

Poučila sestra matku o hygiene rúk pred
odsávaním ?

P5-7

P8

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre matku,
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Posadila sestra matku do správnej polohy ,
poučila o správnej technike pri odsávaní?

Pozorovanie sestry
počas výkonu,
otázka pre matku

Poučila sestra matku o bezbolestnom odsávaní ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

Odporučila jej správnu frekvenciu, dĺžku
odsávania?

P11

Zaznamenala sestra odstriekavanie materského
mlieka rukou do dokumentácie ?

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Pozná matka anatómiu prsníka a dôležitosť
odstriekavania materského mlieka ?

1
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2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

1b

0b

1b

0b

1b

0b

V2

Dodržala zásady asepsy, má k dispozícii vhodnú
nádobu?

V3

Ovláda matku správnu techniku odstriekavania
materského mlieka?

V4

Verbalizovala matka bolesť pri odstriekavaní
MM?

Otázka pre matku

1b

0b

V5

Dodržiava matka frekvenciu a dostatočný čas pri
odstriekavaní materského mlieka?

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie matky

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Fototerapia /FT/

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

- efektívne aplikovať fototerapiu
- znížiť hladinu bilirubínu
- eliminovať účinok toxicity bilirubínu na CNS dieťaťa
- novorodenci vyžadujúci liečbu zvýšenej hladiny bilirubínu fototerapiou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia :

neonatologické oddelenie – izba s lôžkom novorodenca
Postieľka / inkubátor, fototerapeutická jednotka – medicolux / bilibed, textilný
tmavý záves na zamedzenie rozptylu svetla do okolia, pomôcky na krytie oči
dieťaťa: biliband (okuliare na FT) alebo 2 ks sterilné tampóny, pruban alebo širší
leukoplast, 2 štvorčeky z nepresvietiteľného materiálu, sáčok na moč a alobal /
tmavá fólia na krytie gonád, saturačnej sondy, oblasti srdiečka u veľmi nezrelých
novorodencov ( zároveň slúži ako kontrolný bod na meranie minolty) , pulzný
oximeter alebo apnoe monitor, jednorázové / bavlnené plienky, fonendoskop,
teplomer, stopky, pomôcky na odber krvi na bilirubín, pomôcky na perorálne
kŕmenie, resp. parenterálnu výživu, bilirubinometer,
Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, zošit na evidenciu odsvietených hodín
bilibedom alebo medicoluxom

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4
P5
P6

P7

Sestra v spolupráci s lekárom informujú matku o podstate a význame FT, ako aj o spôsobe starostlivosti
o dieťa počas FT.
Sestra si pripraví potrebné pomôcky k lôžku dieťaťa. Skontroluje funkčnosť zariadenia a počet
odžiarených hodín (nemajú prekročiť 2000).
Sestra si umyje a dezinfikuje ruky zaužívaným spôsobom.
Sestra pripraví dieťa na FT: odmera vitálne funkcie – P,D,TT, dieťa napojí na pulzný oximeter, pričom
kryje saturačnú sondu tmavou foliou (alobalom).
Sestra chráni oči dieťaťa – bilibandom, alebo na oči priloží sterilné tamóny + štvorčeky z neprehliadnej
fólie + pruban, alebo prelepí leukoplastom. Ak je dieťa vkladané na bilibed, nie je nutné krytie očí.
Sestra vyzlečie dieťa, zabalí ho do jednorázovej plienky tak, aby kryla len minimálnu časť tela, alebo
dieťa nechá celkom vyzlečené, podložku alebo bavlnené plienky rozloží pod zadok dieťaťa. U chlapcov
nalepí sáčok s alobalom tak, aby chránila gonády ( ak dieťa necháva voľne rozbalené).
U rizikových detí nalepí alobal aj na oblasť srdiečka – chráni ductus botalli a zároveň slúži ako kontrolný
bod na hodnotenie transkutánnej minolty.

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

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

P8

P9
P10

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

ošetrovateľský štandard
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Sestra uloží dieťa do vhodnej polohy, nad lôžko umiestni fototerapeuticku jednotku – medicolux
(lampa od hlavy dieťaťa by mala byť 80 cm) a zapne ho. Pomocou textilného závesu zamedzí rozptyl
svetla do okolia, pričom jednu stranu nechá zdvihnutú tak, aby mohla novorodenca sledovať. Ak vkladá
dieťa na bilibed, oblečie ho do špeciálneho ochranného návleku a zapne bilibed.
Sestra zaznamená do zošita evidencie FT meno dieťaťa, dátum, začiatok FT, polohu dieťaťa, namerané
hodnoty VF.
Sestra kontroluje dieťa, hlavne krytie očí, prekrvenie, farbu kože, správanie sa dieťaťa v pravidelných
intervaloch. Podľa ordinácie lekára - min. každé 2 -3 hodiny mení polohu dieťaťa, robí prestávky v FT. Pri
každej zmene polohy alebo po prestávke znova merá VF, kontroluje teplotu inkubátora a dieťa prebalí.
Všetky namerané hodnoty, čas prestávok ako aj zmeny polohy zaznamenáva.
Sestra zabezpečí dostatočný prívod tekutín dieťaťu: podľa stavu dieťaťa dojčenie, rep. kŕmenie cumľom
alebo sondovanie. Ak sa nedá zabezpečiť dostatočný prívod enterálny, podľa ordinácie lekára podáva
parenterálnu výživu.
Sestra sleduje aj výdaj dieťaťa – moč a jeho farbu, odchod stolice ( v prípade potreby vykoná klyzmu).
Sestra kontroluje transkutánnu minoltu dieťaťa (min. 1 x za 12 hod.), podľa ordinácie lekára odoberá
krv na kontrolu bilirubínu. Zabezpečí odoslanie krvnej vzorky do laboratória.
Sestra ukončí FT podľa indikácie lekára. Dieťaťu odstráni krytie očí, premerá VF, zhodnotí hydrátáciu
dieťaťa, farbu kože, dieťa prebalí, ak ho vkladá do postieľky, zabalí ho do čistej bielizne adekvátne
k teplote prostredia a jeho stavu.
Ak sestra ukončuje liečbu dieťaťa na bilibede, zabezpečí jeho dezinfekciu, použitý ochranný návlek dá do
prania. Upraví lôžko dieťaťa do pôvodného stavu.
Sestra sčíta dĺžku odsvietených hodín a zaznamená do knihy o evidencii FT. Do dokumentácie
zaznamenáva priebežne všetky intervencie, namerané hodnoty, výsledky monitorovania.
Sestra pri manipulácii s fototerapeutickou jednotkou dodržiava bezpečnostné predpisy. Ak počas liečby
zaznamená zhoršenie stavu u dieťaťa, FT preruší a ihned informuje lekára.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má hladinu bilirubínu pod indikačnú hodnotu pre FT.

V2
V3

Dieťa má zabezpečený adekvátny príjem tekutín.
Matka je informovaná o význame FT a o spôsobe starostlivosti o novorodenca počas FT.

V4

Všetky údaje o priebehu FT sú zaznamenané v dokumentácii.

V5

Sestra dodržiavala počas FT všetky bezpečnostné predpisy.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES







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

Kontrolné kritériá

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Informovala sestra prítomnú matku o význame
fototerapie ako aj starostlivosti o dieťaťa počas
fototerapie?
Pripravila si sestra pomôcky, skontrolovala počet
odžiarených hodín?

P2

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Fototerapia

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P1

1

Strana
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Kód

Revízia č.:

P3

Umyla a dezinfikovala si ruky pred manipuláciou
s dieťaťom?

P4-7

Pripravila sestra dieťa na fotoliečbu podľa
odporúčaní v P4 – P7?

P8

Zabezpečila vhodnú polohu a správne
umiestnenie medicoluxu?

P9

Zaznamenala do zošita evidencie fototerapie
potrebné údaje?

P10

Kontrolovala dieťa, menila pravidelne polohu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre matku

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Pozorovanie sestry a
dieťaťa
počas výkonu

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P11

Zabezpečila sestra dostatočnú výživu dieťaťu?

Otázka pre sestru

1b

0b

P12

Sledovala sestra odchod stolice a močenie
u dieťaťa?

Otázka pre sestru

1b

0b

P13

Kontrolovala minoltu, dodržiavala štandardný
postup pri odbere krvi v prípade ordinácie
lekára?

1b

0b

P14

Postarala sa sestra o dieťa po ukončení
fototerapie podľa odporúčaní v P14?

1b

0b

P15-16

Zabezpečila dezinfekciu prístroja, zaznamenala
počet hodín aplikovanej fototerapie?

2b

0b

P17

Dodržiavala sestra počas FT bezpečnostné
predpisy?

1b

0b

Kód
V1

VÝSLEDOK

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Má novorodenec hodnoty Bi pod indikačnú
hodnotu pre FT?

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

Metóda hodnotenia
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

1b

0b

V2

Má novorodenec zabezpečený dostatočný príjem
tekutín?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Je matka informovaná o význame FT
a starostlivosti o dieťa počas FT?

Otázka pre matku

1b

0b

V4

Sú zaznamenané všetky údaje o priebehu FT
v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

V5

Dodržiavala sestra zásady bezpečnosti pri práci
počas FT?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

UPOZORNENIE:




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

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

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Orofaryngálne a nazofaryngálne
odsávanie

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

odstrániť sekréty, ktoré spôsobujú obštrukciu dýchacích ciest,

•

uľahčiť ventiláciu,

•

získať sekréty na diagnostiku,

Skupina starostlivosti:

P/K, ktoré majú ťažkosti s prehĺtaním alebo vykašliavaním sekrétov

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra v spolupráci s 2 sestrou a sanitárkou

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Pomôcky :

Odsávacie zariadenie1 ks,
sterilná sonda 1-3 ks,
rukavice 1 ks,
gázové štvorce prípadne štvorce buničitej vaty 3 ks,
destilovaná voda,
nádoba na roztoky 1 ks,
emitná miska 1 ks,
fonendoskop

Š3

Spotreba závisí od závažnosti stavu pacienta, diagnózy, veku, pohlavia, hmotnosti a
ďalších faktorov.
Š4

Dokumentácia:

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Sestra posúdi potrebu odsávania:
P1




auskultáciou hrudníka,
pozorovaním frekvencie a typu dýchania

UPOZORNENIE:




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

P2




vysvetlí p/k/zákonnému zástupcovi potrebu a postup odsávania,
informuje zákonného zástupcu o tom, že odsávanie môže vyvolať kašeľ, vracanie alebo
kýchací reflex,

uloží p/k – leží na chrbte s hlavou otočenou na jednu stranu,

položí pod bradu p/k podložku
Sestra pripraví pomôcky a odsávacie zariadenie:

P3




zapne odsávacie zariadenie a skontroluje jeho funkčnosť,
naplní nádobu destilovanou vodou, navlečie si rukavice

Pri nazofaryngálnom odsávaní
Sestra určí hĺbku zavedenia odsávacieho katétra a následne katéter zavedie:


odmeria vzdialenosť medzi koncom nosa pacienta a ušnicou, označí túto vzdialenosť na katétri
prstami v sterilnej rukavici skontroluje nosné dierky a vyberie vhodnejšiu nosnú dierku (bez deformít a poranení),



zavedie katéter do vhodnej nosnej dierky bez zapojenia odsávacieho tlaku a posúva ho pozdĺž
spodiny dutiny nosa.

P4


Pri orofaryngálnom odsávaní

Sestra:


katéter navlhčí, vyskúša tlak odsávania a priechodnosť katétra, odsaje malé množstvo vody,



vyskúša tlak odsávania a priechodnosť katétra (odsaje malé množstvo vody),



zasunie katéter bez odsávania pozdĺž jednej strany úst do orofaryngu,

Sestra :


odsáva 5- 10 sekúnd,



mierne otáča katétrom a pomaly katéter vyťahuje, ak je katéter pokrytý sekrétmi, utrie ho

P5
štvorcom buničitej vaty, prepláchne vodou a opakuje odsávanie dovtedy, kým nie sú dýchacie cesty
čisté


počas orofaryngálneho odsávania sa niekedy musia odsať aj sekréty v ústnej dutine,

Sestra posudzuje pacientov zdravotný stav počas odsávania:
P6



pozoruje dýchanie,

UPOZORNENIE:
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povzbudzuje pacienta do hlbokého dýchania vzhľadom na vek
posúdzuje efektívnosť odsávania auskultáciou dýchacích šelestov

Sestra zaistí pacientovi po odsávaní pohodlie a bezpečnosť:


upraví pohodlnú polohu,



priebežne monitoruje fyziologické funkcie,

ak je ordinované odobratie vzorky na vyšetrenie:
P7




nasadí sondu na odsávací katéter,
po odobratí vzorky odpojí odsávaciu sondu a vloží naspäť do sterilného sáčka, ktorý následne
prelepí,



prepláchne katéter, aby sa odstránili sekréty z hadičiek a namočí do dezinfekčného roztoku

Sestra:
P8



zabezpečí dezinfekciu pomôcok a odsávacieho zariadenia,



uloží zariadenie a pomôcky tak, aby boli pripravené na ďalšie odsávanie.

Sestra zdokumentuje údaje o odsávaní:

P9



druh odsávania,



dátum a čas odsávania,



vzhľad a množstvo odsatého sekrétu, zdravotný stav počas a po odsávaní.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3

P/k v závislosti od veku, zákonný zástupca dieťaťa pozná význam a postup odsávania,
P/k má priechodné dýchacie cesty
Dokumentácia zahŕňa druh odsávania, dátum, čas a dôvod odsávania, vzhľad a množstvo sekrétu

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu aplikácie orofaryngeálneho a
nasofaryngeálneho odsávania

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4








pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie
pozorovanie P/K

Kontrolné kritériá
Sú splnené štrukturálne kritériá Š1 - Š 3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu pacienta?

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Posúdila sestra u P/K správne potrebu odsávania?

P2 -5

Postupovala sestra pri výkone podľa krokov v
kritériách P2 -5?

P6

Monitorovala sestra zdravotný stav p/k počas
odsávania?

P7

Zaistila sestra p/k po odsávaní pohodlie a
bezpečnosť?

P8

Vykonala sestra po odsávaní dezinfekciu a
uloženie pomôcok?

P9

Zaznamenala sestra potrebné údaje o odsávaní?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

4b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola pomôcok
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:
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Áno

Nie

Otázka pre p/k/
zákonného
zástupcu dieťaťa

1b

0b

Pozorovanie p/k

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

VÝSLEDOK

Kód
V1
V2
V3

Pozná p/k/ v závislosti od veku/, zákonný zástupca
dieťaťa význam a postup odsávania ?
Má p/k priechodné dýchacie cesty?
Zahŕňa dokumentácia p/k všetky údaje o výkone a
zdravotnom stave pacienta ?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 15 - 14 bodov (93 % - 87%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (81 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľského výkonu

Cieľ:

- zabezpečiť aseptické ošetrenie pupočného pahýľa / rany
odpadnutí pupočného pahýľa
- predchádzať komplikáciám pri hojení pupočného pahýľa
- naučiť matku ošetrovať pupočný pahýľ

Skupina starostlivosti:

všetci novorodenci po narodení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z 2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra so špecializáciou z neonatológie/pediatrie s platným certifikátom
z kardiopulmonálnej resuscitácie novorodenca
Zdravotný asistent

Š2

Prostredie:

box prvého ošetrenia na pôrodnej sále, inkubátor / postieľka / prebaľovací stôl na
oddelení fyziologických novorodencov,
úseku
pre nezrelých a rizikových
novorodencov, ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom

Š3

Pomôcky :

Na prvé ošetrenie po narodení:
1ks sterilná svorka / tkanička,
1ks sterilné nožnice,
sterilné tampóny a štvorce,
1ks sterilné rukavice,
emitná miska.
Na bežné ošetrenie:
sterilné tampóny a štvorce,
dezinfekčný roztok,
framykoin zásyp (podľa zvyklosti oddelenia)

Š4

Dokumentácia :

ošetrovateľská dokumentácia, chorobopis

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vykoná prvé ošetrenie pupočného pahýľa bezprostredne po narodení a posúdení pupočnej šnúry
(postavenie ciev). V rukaviciach naloží sterilnú svorku / tkaničku vo vzdialenosti 2 cm od úponu
pupočníka. Ak nakladá tkaničku, snaží sa ju dostatočne zatisnúť.

P2

Sestra odstrihne zvyšok pupočnej šnúry sterilnými nožnicami. Pupočník zabalí do sterilného štvorca
a zdvihne hore.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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P3

Sestra kontroluje pupočník každých 15 min. prvú hodinu po narodení, neskôr 2x 30 min, 2x 1hod. Ak je
pupočník rôsolovitý, krváca, interval kontroly skráti. Overuje bezpečné zasvorkovanie, krvácanie. Podľa
potreby dotiahne tkaničku, resp. naloží novú svorku.

P4

Sestra zaznamenáva kontroly pupočníka do dokumentácie.

P5

Sestra dodržiava aseptický postup pri dennom ošetrovaní pupočníka až do doby zhojenia pupočného
pahýľa. Pred a po každom ošetrení si umyje a dezinfikuje ruky.

P6

Sestra udržiava pupočník čistý, v suchu. Ak nejaví známky začervenania, nemusí aplikovať dezinfekčný
roztok, stačí ošetriť sterilným tampónom navlhčeným aqou a prekryť sterilným tampónom. Na ošetrenie
môže použiť Betadine, alkohol sa neodporúča, lebo predlžuje dĺžku mumifikácie, p.p. aj framykoin zásyp.

P7

Sestra si všíma stav pupočníka a okolie kože pri každom prebaľovaní a podľa zváženia ošetruje pupočník
opísaným spôsobom. V prípade známok zápalu informuje lekára.
Sestra na rooming-in edukuje matku o ošetrovaní pupočníka, o dobe odpadnutia pupočného pahýľa,
o kontrole krvácania po odpadnutí.
Sestra ošetruje ranu po odpadnutí pupočníka podobne: ranu ošetrí tampónom navlhčeným
dezinfekčným roztokom a prekryje sterilným štvorcom až do úplného zhojenia rany.

P8
P9

P10

Sestra dodržiava zásady aseptického ošetrovania, ak pupočník secernuje, odoberie tampón na K+C.

P11

Sestra zaznamená do dokumentácie dátum odpadnutia pupočníka.

P12

Po indikácie lekára sestra spolupracuje s lekárom pri odstránení pupočníka: nachystá sterilné tampóny,
štvorce, dezinfekčný roztok, leukoplast skalpela a emitnú misku. Dieťa rozbalí, pridrží nohy v kolenách
a ruky. Lekár dezinfikuje pupočník navlhčeným tampónom, skalpelom opatrne zreže zaschnutý pahýľ,
priloží sterilný tampón, skontroluje, či rana nekrváca, ak nie, prelepí sterilným štvorcom. Ak rana viac
krváca, môže použiť Gelaspon. Sestra skontroluje ranu po 5 min., potom dieťa môže zabaliť.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má zabezpečený aseptický spôsob ošetrenia pupočného pahýľa.

V2
V3

Pupočný pahýľ a jeho okolie nejavia známky infekcie.
Matka má dostatok vedomosti /zručnosti pri ošetrovaní pupočného pahýľa / rany po odpadnutí
pupočného pahýľa.
V dokumentácii sú zaznamenané kontroly, ošetrenia, resp. odpadnutie pupočného pahýľa.

V3

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá
Dodržala sestra správny postup pri prvom
ošetrení pupočníka?

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

P3

1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrenie pupočníka

Š1-3

P1 - 2

Kontrola pomôcok

Kontrolovala sestra pupočník podľa stanoveného
časového intervalu?

P4
Zaznamenala kontroly do dokumentácie?
PROCES

Revízia č.:

P5

Dodržala aseptický postup pri ošetrovaní
pupočníka?

P6

Venovala sestra dostatok pozornosti
pupočníka, držala ho v suchu, čistý?

P7

Vie sestra posúdiť stav pupočníka vzhľadom na
infekciu?

P8

Edukovala sestra matku o ošetrovaní pupočníka?

stavu

Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie
novorodenca
Otázka pre sestru

Otázka pre matku

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:
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Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Ošetrila sestra ranu po dopadnutí pupočného
pahýľa?

P10

Dodržala správny postup pri odbere tampóna, ak
bol ordinovaný?

P11

Zaznamenala sestra do dokumentácie odpadnutie
pupočníka?

P12

Kód

VÝSLEDOK

V1

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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P9

Revízia č.:

Otázka pre sestru

2z2

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Dodržala sestra pracovný postup pri spolupráci s
lekárom pri odstránení pupočného pahýľa?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrolné kritériá
Má novorodenec zabezpečený aseptický spôsob
ošetrenia pupočníka?

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

V2

Nejaví pupočníka a okolie známky infekcie?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

V3

Má matka dostatok informácii /zručnosti pri
ošetrovaní pupočníka?

Otázka pre matku

1b

0b

V4

Sú zaznamenané údaje v dokumentácii
o kontrole, ošetrovaní / odpadnutí pupočníka ?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

zabezpečiť efektívne a bezpečné prevzatie dieťaťa z hniezda
záchrany na pracovisko podľa zdravotného stavu s minimálnou
traumatizáciou
zabezpečiť kontinuálnu a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
deti uložené v inkubátore v hniezde záchrany

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra/sestra so špecializáciou, lekár

Š2

Prostredie:

hniezdo záchrany, lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

v hniezde záchrany:
fonendoskop,
1 plienka a 1 deka na zavinutie dieťaťa,
1 pár jednorazových rukavíc + 1 maska pre každého pracovníka
na oddelení:
vyhriaty inkubátor s možnosťou oxygenoterapie/lôžko pre novorodenca, váha,
teplomer,
fonendoskop,
pomôcky na hygienickú očistu,
pomôcky na ošetrenie pupočného pahýľa,
oblečenie pre novorodenca,
monitor na sledovanie fyziologických funkcií (pulz, dych, tlak krvi, saturácia
O2),
pomôcky na odsávanie z horných dýchacích ciest,
pomôcky na zabezpečenie venózneho prístupu a parenterálnu aplikáciu liekov,
infúzna pumpa,
resuscitačný prístroj,
pomôcky na resuscitáciu,
1 pár jednorazových rukavíc + maska pre každého pracovníka, inštrumentálny
stolík

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

Prevzatie dieťaťa z hniezda záchrany Platné od:
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ PROCESU

P1

Sestra po zaznení signalizácie:
•
sestra vypne signalizačné zariadenie
•
sestra oznámi lekárovi spustenie signalizácie
•
sestra zabezpečí pomôcky potrebné na prevzatie novorodenca z hniezda záchrany

P2

Sestra pracuje v ochranných rukaviciach a maske. Po príchode k hniezdu záchrany spolupracuje s
lekárom pri vyšetrení dieťaťa, eventuálne pri zabezpečení dýchacích ciest. Novorodenca
transportuje na oddelenie.

P3

Sestra novorodenca vyzlečie, vykoná fyzikálny asesment.
Sestra novorodenca odváži, zmeria dĺžku, obvod hlavy a hrudníka a zmeria fyziologické funkcie : TT,
AS, FD, p.p. vloží do inkubátora v TNP, napojí na monitor vitálnych funkcii.

P4

P5

Sestra na základe posúdenia zdravotného stavu lekárom zabezpečí novorodencovi:
•
hygienickú starostlivosť
•
termoregulačné prostredie
•
výživu
•
odber a transport materiálu na vyšetrenie podľa ordinácie lekára
•
podanie liekov,
Spolupracuje pri zabezpečení:
•
priechodnosti dýchacích ciest (intubácia, odsávanie)
•
ventilačnej a oxygenačnej podpore podľa stavu novorodenca
•
zaistenia cievneho prístupu a podávania liečiv a parenterálnych roztokov
•
odberu biologického materiálu
Sestra zabezpečí administratívne prijatie a zaznamená všetky údaje súvisiace s príjmom
novorodenca a poskytnutím ošetrovateľskej starostlivosti do ošetrovateľskej dokumentácie.
Sestra poskytuje následnú starostlivosť novorodencovi podľa rozhodnutia lekára.

P6
P7

Sestra zaznamenáva všetky údaje o zdravotnom stave dieťaťa a o realizovaných ošetrovateľských
výkonoch do ošetrovateľskej dokumentácie.
Sestra hlási zmeny zdravotného stavu novorodenca lekárovi.

P8
Sestra nahlási vedúcej sestre oddelenia príjem novorodenca z hniezda záchrany.
P9

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

Prevzatie dieťaťa z hniezda záchrany Platné od:
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Novorodenec má do troch minút po spustení signalizácie zabezpečené profesionálne prevzatie,
bezpečný a efektívny transport s minimálnou traumatizáciou na oddelenie.
Novorodenec má zabezpečenú komplexnú kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť.

V2
V3
V4

Vedúca sestra je informovaná o prijatí novorodenca z hniezda záchrany.
V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s prijatím novorodenca, poskytnutím
ošetrovateľskej starostlivosti a údaje súvisiace s realizovanými výkonmi na zabezpečenie
optimalizácie zdravotného stavu pacienta.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES







Kontrolné kritériá

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Informovala sestra lekára po vypnutí signalizačného
zariadenia, pripravila si pomôcky na transport
dieťaťa?

P2

Manipulovala s dieťaťom v ochranných pracovných
prostriedkoch, spolupracovala s lekárom?

P3

Vykonala fyzikálny asessment, zmerala VF, váhu,
dĺžku, obvod hlavy a hrudníka?

P5

P6

01.11.2014
1z2

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

Š4

P4

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Prevzatie dieťaťa z hniezda záchrany

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P1

1

Strana
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Š1

Kód

Revízia č.:

Zabezpečila sestra novorodencovi komplexnú
ošetrovateľskú starostlivosť podľa kritérií v P4?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie
sestry počas
výkonu
Otázka pre sestru

Zabezpečila administratívne prijatie novorodenca,
zaznamenala všetky údaje?

Kontrola
dokumentácie

Poskytla novorodencovi následnú starostlivosť podľa
odporúčania lekára?

Pozorovanie
sestry a
novorodenca

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

P7-8

P9

Nahlásila vedúcej sestre príjem dieťaťa z hniezda
záchrany?

Kód

Kontrolné kritériá

V1

Bolo novorodencovi poskytnuté bezpečné prevzatie z
hniezda záchrany?

V2

Ma novorodenec poskytnutú komplexnú kontinuálnu
starostlivosť od prevzatia z hniezda záchrany?

V3

V4

Dostala vedúca sestra hlásenie o prevzatí dieťaťa z
hniezda záchrany?
Sú zaznamenané všetky údaje v dokumentácii o stave
dieťaťa a realizovaných intervenciách?

1

Platné od:

01.11.2014
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Hlásila zistené zmeny lekárovi, zaznamenala zistené
zmeny a realizované intervencie?

Revízia č.:

Kontrola
dokumentácie,
Otázka pre sestru

2z2

2b

0b

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie
novorodenca a
sestry

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 15 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/64

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zachovať neporušenú integritu kože

Skupina starostlivosti:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Imobilní pacienti
Pacienti s obmedzenou hybnosťou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

izby pacientov oddelenia, JIS

Š3

Pomôcky :

antidekubitné matrace a pomôcky,
pomôcky na vykonávanie hygienickej starostlivosti,
čistá a suchá osobná bielizeň,
čistá a suchá posteľná bielizeň,
výživné krémy a masti,
zástena na zabezpečenie intimity p/k
a iné pomôcky podľa potreby

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra identifikuje p/k potenciálne ohrozených vznikom dekubitov (posúdi predispozíciu na vznik dekubitov u p/k), na posúdenie pravdepodobnosti vzniku a vývoja dekubitu, na identifikáciu rizikových p/k
použije niektorý posudzovací systém

P2

Sestra vypracuje individuálny plán polohovania a mobility p/k, naučí p/k (ak je to možné) meniť polohu
každých 15 min v rámci jeho možností

P3

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

P4

Sestra polohuje p/k podľa plánu polohovania (dodržiava určené polohovacie hodiny) minimálne každé 2
hodiny

UPOZORNENIE:




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

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

Sestra posudzuje denne stav kože, najmä na predilekčných miestach, sleduje farbu kože, vlhkosť, pružnosť kože, prítomnosť opuchov, abrázií, exkoriácií, príznaky infekcie a bolesti

P6

Sestra vykonáva u p/k hygienickú starostlivosť podľa individuálnych potrieb, minimálne 2-krát denne

P7

Sestra minimalizuje u p/k pôsobenie tlaku na predilekčných miestach používaním antidekubitných matracov a antidekubitných pomôcok

P8

Sestra minimalizuje u p/k poranenie kože a podkožných tkanív pri zmene polohy, pri prenášaní p/k,
prekladaní

P9

Sestra sleduje a zaznamenáva u p/k príjem potravy (najmä proteínov a vitamínov) a príjem tekutín

P10 Sestra monitoruje vylučovanie stolice a moču, pri inkontinencii stolice používa jednorazové plienky, pri
močovej inkontinencii je vhodné zaviesť permanentný katéter
P11 Sestra informuje lekára o každej zmene zdravotného stavu pacienta
•
P12 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok
P13

Sestra zaznamená do dokumentácie:
realizované intervencie
reakcie pacienta
celkový výsledný efekt starostlivosti

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k /zákonný zástupca dieťaťa sú poučení o význame zvýšenej hygienickej starostlivosti o kožu
a o význame polohovania

V2

P/k má vypracovaný individuálny plán polohovania

V3

P/k je polohovaný podľa individuálneho plánu polohovania, minimálne každé 2 hodiny

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané potrebné údaje súvisiace s ošetrovateľskou starostlivosťou zameranou na prevenciu dekubitov

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard
Prevencia dekubitov
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Knollova stupnica náchylnosti na preležaniny
Parametre

0

1

2

3

Celkový stav

dobrý

uspokojivý

zlý

veľmi zlý

Stav vedomia

bdelý

letargický

semikomatózny

komatózny

Pohyblivosť

mobilný

mobilný s pomocou

čiastočne mobilný

imobilný

Stav kože

normálny

suchá, papierová
koža

začervenaná,
edematózna

zlý

Inkontinencia

žiadna

občasná

*prevažne močová

*moč aj stolica

Príjem potravy

primeraný

uspokojivý

nedostatočný

žiadny

Príjem tekutín

primeraný

uspokojivý

nedostatočný

žiadny

Prítomnosť niektorých ochorení alebo
predispozícia na ich
vznik

neprítomné

malá predispozícia väčšia predispozícia prítomné

P/K, ktorý má skóre nad 12, je ohrozený vznikom dekubitov.
Stavy označené * treba započítať dvojnásobne. Získaný údaj sestra zapíše do ošetrovateľskej dokumentácie a naplánuje spôsob prevencie u p/k.

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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Vyhodnotenie plnenia štandardu prevencia dekubitov

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4







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

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

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Posúdila sestra u p/k riziko, resp. predispozíciu na
vznik na vznik dekubitov?

P2

Vypracovala sestra u p/k individuálny plán polohovania – polohovacie hodiny?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

P3

Vysvetlila sestra p/k a jeho rodine význam zvýšenej starostlivosti o kožu a význam zmeny polohy?

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

P4

Polohuje sestra p/k podľa individuálneho plánu
polohovania minimálne každé 2 hodiny?

P5

Posudzuje sestra denne stav kože p/k podľa kritérií uvedených v P6 ?

P6

Vykonáva sestra u p/k hygienickú starostlivosť
podľa individuálnych potrieb p/k minimálne 2-krát
denne?

Pozorovanie p/k
Kontrola dokumentácie

Otázka pre p/k

UPOZORNENIE:




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

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

P7-8

P9

Využíva sestra pri ošetrovateľskej starostlivosti
o p/k antidekubitové matrace a antidekubitové
pomôcky?
Monitoruje sestra u pacienta príjem tekutín
a potravy?

1

Platné od:
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Kontrola pomôcok

Kontrola dokumentácie

P10

Monitoruje sestra u p/k vylučovanie stolice
a moču?

P11

Informovala sestra lekára o každej zmene
zdravotného stavu p/k?

Otázka pre lekára

P12

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrola pomôcok

P13

Kód
V1
VÝSLEDOK

A OSE SZ/PED/64

Revízia č.:

Zaznamenala sestra do dokumentácie potrebné
údaje?

Kontrolné kritériá
Je p/k/zákonný zástupca dieťaťa poučený
o význame zvýšenej hygienickej starostlivosti
o kožu a význame polohovania?

V2

Má p/k vypracovaný individuálny plán polohovania?

V3

Je p/k polohovaný podľa individuálneho plánu
polohovania maximálne každé 2 hod?

V4

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané potrebné
údaje?

Kontrola
dokumentácie
Metóda hodnotenia

2z3

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre pacienta

Kontrola dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
Podávanie enterálnej výživy
nazogastrickou sondou

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

 zabezpečiť nutričnú stabilitu pacienta
 zlepšiť, udržať alebo opätovne zaviesť optimálny spôsob výživy
 zabezpečiť prevenciu výživových problémov
Pacienti s indikáciou podávania enterálnej výživy /0 - 18 rok+ 364 dní/

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

20 ml – 50 ml striekačka s adaptérom 2 ks,
striekačka Janettova 1 ks,
prevodová súprava s kvapkovou komôrkou /infúzna súprava/ a regulačnou svorkou
1 ks,
emitná miska,
rukavice 2 ks,
buničitá vata,
náplasť na fixovanie sondy,
fonendoskop,
zatvárací špendlík,
uterák,
enterálna výživa podľa ordinácie,
čaj,
liekovka,
drvítko
odsávačka v prípade potreby,
formulár na zapisovanie príjmu tekutín a stravy

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia, záznam príjmu a výdaja tekutín

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra:



posúdi u pacienta riziko alergie na niektorú zložku potravy /lieku/ podľa anamnézy
posúdi problémy, ktoré by poukazovali na zhoršenú toleranciu prechádzajúceho kŕmenia

UPOZORNENIE:




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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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zabezpečí pacientovi súkromie pri procedúre /podľa veku/
pomôže pacientovi zaujať pohodlnú polohu /podľa veku/ v sede, alebo na pravom bok
navlečie si rukavice a skontroluje umiestnenie sondy v žalúdku (aspiruje obsah žalúdka a auskultuje insufláciu vzduchu/.

Sestra zhodnotí lokalizáciu sondy a posúdi zvyšok obsahu:




P3

odsaje pomocou striekačky žalúdočný obsah
sondu fixuje pred neželaným povytiahnutím
odmeria množstvo roztoku pred podaním dávky, /tj. zisťuje sa, či má rozpis predchádzajúcej
dávky/
 ak sestra podáva ordinovaný liek, rozdrví alebo pripraví si ho vopred v drvítku, zmieša
ho s čajom a pomocou striekačky aplikuje následne sondu prepláchne vhodnou
tekutinou / čaj, voda /
Sestra podáva stravu/lieky pomaly, rýchle podanie môže vyvolať kŕčovité bolesti alebo vracanie, sleduje farbu kože a vedomie dieťaťa/ dusivý kašeľ, náhla strata vedomia môže naznačovať nesprávne uloženie sondy- v dýchacích cestách/

P4

Sestra po nakŕmení prepláchne nazogastrickú sondu /NGS/ čajom.

P5

Sestra ukončí výkon:



P6

uzavrie hadičku, aby obsah nevytekal
ak sonda zostáva zavedená permanentne, koniec sondy prikryje mulom a pripevní ju na odev,
/minimalizuje tým ťah sondy a jej možnú zmenu polohy/
 sondu vymieňa podľa ordinácie lekára
 po nakŕmení uloží dieťa na 30 minút do zvýšenej polohy /prevencia aspirácie pri regurgitácií
mlieka/ a sleduje celkový stav
 uloží zariadenia, pomôcky dôkladne ich umyje
Sestra zaznamená do dokumentácie čas, množstvo, druh podanej stravy a iné podstatné informácie
súvisiace s kŕmením, prípadne s podávaním liekov do NGS.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k/ zákonný zástupca dieťaťa je oboznámený s výkonom a jeho významom.

V2

P/k má zaistenú sondu proti posunutiu.

V3

V dokumentácii dieťaťa sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s kŕmením cez NGS.

V4

P/k má zabezpečenú enterálnu výživu NG sondou správnou technikou

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu podávanie enterálnej výživy
nazogastrickou sondou

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3







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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky k
podávaniu enterálnej výživy nazogastrickou
sondou?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola

Š4

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

4b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

dokumentácie

PROCES

Kód
P1-4

Postupovala sestra pri výkone podľa kritérií P1-4?

P5

Dodržala sestra postup pri ukončovaní výkonu?

P6

Kód
VÝSLEDOK

Kontrolné kritériá

V1
V2

Metóda hodnotenia
pozorovanie sestry,
otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zaznamenala sestra do dokumentácie čas, množstvo, druh podanej stravy a iné podstatné infor- Kontrola dokumenmácie súvisiace s kŕmením, prípadne s podávaním tácie
liekov do NGS?

Kontrolné kritériá
Bol p/k/zákonný zástupca dieťaťa oboznámený s
výkonom a jeho významom?

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
otázka pre sestru

Má p/k zaistenú sondu proti posunutiu?

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

V3

A OSE SZ/PED/65

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky po- Kontrola dokumentrebné údaje súvisiace s kŕmením cez NGS?
tácie
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1b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

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

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

0b

ošetrovateľský štandard
Predoperačná ošetrovateľská
starostlivosť

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PED/66
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Procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti



Cieľ:

Skupina starostlivosti:

pripraviť p/k psychicky a fyzicky na operáciu,
poučiť p/k//zákonného zástupcu dieťaťa o prevencii
pooperačných komplikácií.
P/k pred operáciou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

Pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Dlhodobá a krátkodobá predoperačná starostlivosť – príprava
P1

P2

P3

Sestra:
•
informuje p/k/zákonného zástupcu dieťaťa z ošetrovateľského hľadiska o potrebe a význame
predoperačnej starostlivosti,
•
adekvátne veku a mentálnej úrovni p/k zdôvodní potrebu jednotlivých ošetrovateľských
zákrokov a predoperačných vyšetrení,
•
realizuje asesment zberu informácií detského p/k
Dýchanie
Sestra:
 realizuje (podľa veku) nácvik hlbokého dýchania, kostálneho a abdominálneho dýchania,
dýchania proti odporu, kašľania,
 posúdi dychové schopnosti detského p/k pred operáciou,
 poučí detského p/k (podľa veku) o nutnosti hlbokého dýchania v pooperačnom období.
Krvný obeh
Sestra:
 monitoruje vitálne funkcie (TK,P),
 vysvetlí p/k (podľa veku) význam realizácie bandáže DK v deň operácie a v pooperačnom
období.

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Telesná teplota
Sestra monitoruje a zaznamenáva telesnú teplotu v teplotnej tabuľke.
Tekutiny
Sestra:
 sleduje bilanciu tekutín, hodnotí stav hydratácie
 ponúka p/k vhodné tekutiny vzhľad na čas operácie (ak je potrebné aplikovať infúzie, vysvetlí
p/k/zákonnému zástupcovi dieťaťa dôvod),
 vysvetlí p/k/ zákonnému zástupcovi (podľa veku) dôležitosť nepiť minimálne 8 hod. pred
operáciou.
Výživa
Sestra vysvetlí p/k (podľa veku) dôležitosť neprijímať potravu minimálne 12 hod. pred operáciou
/podľa typu operácie
Vylučovanie
Sestra:
 zistí problémy dieťaťa s vyprázdňovaním moču a stolice,
 podľa druhu operačného zákroku zabezpečí vyprázdnenie čriev podaním laxatív, klyzmy podľa
ordinácie lekára,
 spolupracuje s lekárom v prípade potreby zavedenia permanentného katétra.
Spánok/Odpočinok
Sestra:
 podá p/k ordinované sedatíva, resp. hypnotiká pred operáciou,
 vysvetlí zákonnému zástupcovi dieťaťa potrebu dostatočného spánku.
Pohybová aktivita
Sestra poučí p/k(podľa veku) /zákonného zástupcu dieťaťa o pohybovom režime a jeho význame po
operácii (polohovanie, hlboké dýchanie, rehabilitácia, včasná mobilizácia).

P5

P6

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 12

Hygiena
Sestra:
 hodnotí riziko vzniku dekubitov u p/k,
 upozorní detského p/k (podľa veku) na dôkladnú hygienickú starostlivosť pred operáciou,
skontroluje stav kože po vykonaní hygienickej starostlivosti s dôrazom na rizikové miesta a
operačnú oblasť,
 vysvetlí p/k (podľa veku)/ zákonnému zástupcovi dieťaťa potrebu a zabezpečí odstránenie
šperkov, mejkapu, odlakovanie nechtov, odstránenie protetických pomôcok.
Bolesť
Sestra:
 sleduje a hodnotí prítomnosť bolesti u p/k (kvalitu, intenzitu, charakter, vyžarovanie),
 sleduje faktory podmieňujúce bolesť a eliminuje ich v rozsahu možností.
Psychická podpora
Sestra
 poučí p/k (podľa veku)/ zákonného zástupcu dieťaťa o priebehu perioperačného obdobia (po
operácii je dieťa na JIS, zavedený RD, permanentný močový katéter, nazogastrická sonda,
napojenie na monitorovací systém),
 rešpektuje dôstojnosť p/k, povzbudzuje ho (podľa veku), aby hovorilo o svojich obavách.
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Bezprostredná predoperačná príprava
P 13

P 14

P 15

P 16

P 17

P 18

P 19

Vitálne funkcie – TK, P,D,TT
Sestra:
 posúdi a zaznamená vitálne funkcie (TK,P,D,TT), monitoruje ich podľa potreby,
 podľa veku detského p/k realizuje vysokú bandáž DK
Tekutiny/Výživa
Sestra poučí p/k (podľa veku)/ zákonného zástupcu dieťaťa o zákaze príjmu tekutín (8hod. pred
operáciou) a potravy (12 hod. pred operáciou).
Vylučovanie
Sestra:
 zabezpečí vyprázdnenie hrubého čreva a konečníka (napr. podľa druhu operácie – laxatívami,
očistnou klyzmou),
 zabezpečí u p/k (podľa veku) vyprázdnenie močového mechúra tesne pred podaním
premedikácie (ak je potrebné asistuje pri zavedení permanentného katétra lekárovi).
Pohybová aktivita
Sestra:
 zabezpečí bezpečnosť p/k po podaní vlastnej premedikácie,
 zaistí bezpečný presun p/k a jeho šetrný odvoz na operačnú sálu s odovzdaním p/k spolu s
dokumentáciou operačnej/anestéziologickej sestre.
Hygiena/Operačné pole
Sestra:
 skontroluje stav kože, rizikových miest a operačného poľa, nechtov, po vykonaní hygienickej
očisty,
 zabezpečí prípravu operačného poľa oholením (ak je potrebné) v čo najkratšom čase pred
operáciou,
 odoberie a uschová p/k šperky a protetické pomôcky (ak ich p/k má).
Psychická podpora
Sestra:
 rešpektuje právo na intimitu dieťaťa,
 poučí p/k (podľa veku) o technike vedomého dýchania (dieťa vníma vlastné dýchanie) na
zníženie psychického napätia,
 preverí účinok podanej premedikácie.
Medikamentózna príprava
Sestra:
 aplikuje vlastnú premedikáciu (i.m. alebo per os 30-40 min)
 poučí detského p/k (podľa veku) o vedľajších účinkoch premedikácie (vyvoláva pocit eufórie).

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Detský p/k má poskytnutú predoperačnú starostlivosť so zabezpečením všetkých bio-psychosociálnych potrieb.

V2

P/k má podanú premedikáciu podľa ordinácie lekára.

V3

V dokumentácií p/k sú zaznamenané všetky zmeny zdravotného stavu, podané lieky v rámci
premedikácie a uspokojenie bio-psycho-sociálnych potrieb.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu pooperačnej ošetrovateľskej
starostlivosti

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Š2

Š3

Š4

Kód

PROCES

P1

P2








pozorovanie sestry počas činnosti;
otázka pre sestru
otázka pre dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa
kontrola priestorov
kontrola zariadení, priestorov a pomôcok;
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra pracujúca na oddelení požadované
vzdelanie; má sestra k dispozícii pomoc
zdravotníckeho asistenta/sanitárky v prípade, keď
ju potrebuje?
Má oddelenie optimálne zariadenie, priestorové a
prístrojové vybavenie na poskytovanie
pooperačnej starostlivosti (monitorovací systém,
systém odsávania, centrálny rozvod kyslíka...) po
preložení dieťaťa z JIS ?
Má oddelenie všetky potrebné pomôcky na výkon
pooperačnej ošetrovateľskej starostlivosti v
dostatočnom množstve?
Je u každého dieťaťa na oddelení zavedená
ošetrovateľská dokumentácia?

Kontrolné kritériá
Prevzala sestra dieťa od anesteziologickej sestry s
kompletnou dokumentáciou a urobila záznam
času prevzatia?
Vitálne funkcie
Posúdila sestra u dieťaťa stupeň vedomia, návrat
obranných reflexov, monitorovala a
zaznamenávala vitálne funkcie v 1. hodine po
operácii každých 15 minút, resp. individuálne

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
priestorov a
zariadení

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Metóda hodnotenia
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

UPOZORNENIE:
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podľa stavu dieťaťa?
Vybrala sestra dieťaťu (na pokyn lekára)
vzduchovod pri návrate obranných reflexov?

P3

P4

P5

P6

P7

Nabádala sestra dieťa (podľa veku) na hlboké
dýchanie a vykašliavanie hlienov?
Zabezpečila sestra dieťaťu voľný pohyb hrudníka
na obnovenie správneho dýchania vhodnou
polohou?
Tekutiny
Nahradila sestra straty telových tekutín
infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa
ordinácie lekára?
Eliminovala sestra pocit sucha v dutine ústnej
dieťaťa?
Monitorovala sestra u dieťaťa príjem a výdaj
tekutín?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas činnosti

Výživa
Sledovala sestra u dieťaťa nežiadúce účinky
celkovej anestézie (nauzea , zvracanie) a v
indikovaných prípadoch zaviedla NGS?

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Operačná rana
Sledovala sestra krytie operačnej rany, funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu, príznaky vnútorného krvácania (pokles
TK, zrýchlený pulz, bledosť kože..)?
Bolesť
Hodnotila sestra prítomnosť bolesti u dieťaťa, jej
charakter, intenzitu, vyžarovanie pomocou
verbálnych a neverbálnych prejavov dieťaťa?
Vylučovanie
Sledovala a zaznamenávala sestra diurézu
dieťaťa, zaznamenala čas prvej mikcie (do 68hod.)?
Venovala sestra pozornosť permanentnému
močovému katétru, ak ho malo dieťa zavedený?

Kontorla ošetrovateľskej dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas činnosti
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas činnosti

Sledovala sestra prítomnosť črevnej peristaltiky?

P8

Pohybová aktivita
Eliminovala sestra dyskomfort dieťaťa vhodným
uložením drenáže, úpravou lôžka?
Zabezpečila sestra pre dieťa vhodnú polohu
vzhľadom na operovanú časť tela?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

2z6

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b
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P9

P10

P11-12

P13-14

P14-15

P16
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Psychická podpora
Pomohla sestra dieťaťu (podľa veku) zorientovať
sa na JIS po nadobudnutí vedomia?
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Zaistila sestra odbery laboratórnych vyšetrení
podľa ordinácie lekára (v rámci diferenciálnej
diagnostiky)?
Dýchanie/Krvný obeh
Hodnotila sestra rytmus, frekvenciu, objem,
kvalitu dýchania v kľude a po záťaži, realizovala
pravidelné fyzikálne vyšetrenie hrudníka
(auskultácia, perkusia), povzbudzovala dieťa
(podľa veku) na realizáciu dychových cvičení
každé dve hodiny a na vykašliavanie hlienov?
Monitorovala a zaznamenávala sestra TK,P,D
(každých 6 hod.)?
Realizovala sestra u dieťaťa cievnu gymnastiku,
vysokú bandáž DK?
Telesná teplota
Monitorovala a zaznamenávala sestra TT
(minimálne 2x denne), posúdila dĺžku a čas
vzostupu TT?
Informovala sestra lekára o vzostupe TT nad
38°C?
Tekutiny/Výživa
Podávala sestra 1-2-hod. po operácii tekutiny po
dúškoch?
Aplikovala sestra infúznu terapiu podľa ordinácie
lekára?
Hodnotila sestra stav hydratácie dieťaťa (turgor
kože, vlhkosť slizníc, prípadne CVT) a ponúkala
dieťa vhodnými tekutinami (podľa veku)?
Defekácia/Mikcia
Kontrolovala sestra črevnú peristaltiku dieťaťa
(prítomnosť do 48 hod.), zaznamenala čas prvej
defekácie/mikcie?
Využívala sestra techniky na podporu
defekácie/mikcie?
Asistovala sestra lekárovi pri zavádzaní
permanentného močového katétra (ak ho
nemalo zavedený pred operáciou) pri dlhodobej
retencii moču?
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Pozorovanie sestry
počas činnosti
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrola ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b



0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti
1b

UPOZORNENIE:



0b
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Spánok/Odpočinok/Hygiena/Pohybová aktivita
Zabezpečila sestra dieťaťu nerušený spánok a
odpočinok, redukovala rušivé vplyvy prostredia,
aktivizovala dieťa (podľa veku) počas dňa?

P 17-19

P20-21

P22-24

Povzbudzovala sestra dieťa (podľa veku) k
vykonávaniu cvikov na posteli, poskytovala mu
pomoc pri posadzovaní a vstávaní v deň operácie,
od 2. dňa podporovala pohyb dieťaťa (podľa
veku) po izbe?
Poučila sestra dieťa (podľa veku) o nevhodnosti
prudkých pohybov , o správnom držaní tela, o
prerušení cvičenia pri bolesti, pocitoch únavy,
tŕpnutia a mravčenia v jazve (prerušiť cvičenie,
opakovane zhlboka dýchať)?
Operačná rana/Bolesť
Sledovala sestra krytie operačnej rany u dieťaťa,
preväzovala operačnú ranu, aplikovala lokálnu
terapiu podľa potreby a ordinácie lekára?
Sledovala a zaznamenávala sestra funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu?
Poučila sestra dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa
o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do
domácej starostlivosti?
Hodnotila sestra typ, charakter a intenzitu
bolesti, aplikovala ordinované analgetiká pred
začatím bolesti podľa individuálnej potreby
dieťaťa, sledovala nežiadúce účinky analgetík?
Poučila sestra dieťa (podľa veku) o prerušení
alebo ukončení cvikov bolestiach a o pridŕžaní
rany pri prudkých pohyboch (pri kýchaní, kašľaní
a pod.)?
Psychická podpora/Sebaopatera
Pristupovala sestra k problémom dieťaťa citlivo,
nechala dieťaťu /zákonnému zástupcovi dieťaťa
priestor na vyjadrenie pocitov, obáv a poradila
dieťaťu /zákonnému zástupcovi dieťaťa v
oblastiach, v ktorých potreboval?
Poskytovala sestra dieťaťu pomoc pri
uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a
duchovných potrieb až do obnovenia
sebestačnosti?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre dieťa

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Otázka pre dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Otázka pre dieťa

Pozorovanie sestry
počas činnosti
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Kód

V1-2

VÝSLEDOK

V3-4

V5-7

V8-10

V11-13

V14-15

A OSE SZ/PED/66

Kontrolné kritériá
Vitálne funkcie
Má dieťa po prevoze z operačnej sály posúdené:
stupeň vedomia, návrat reflexov, respiráciu,
kardio-vaskulárnu cirkuláciu?
Má dieťa zabezpečené monitorovanie vitálnych
funkcií v 1hod. po operácii každých 15min.,
neskoršie podľa potreby?
Má dieťa odstránený ústny vzduchovod pri
návrate obranných reflexov?
Podnecovala sestra dieťa (podľa veku) na hlboké
dýchanie a vykašliavanie?
Tekutiny a výživa
Má dieťa udžiavanú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu (podľa ordinácie lekára)?
Má dieťa monitorované nežiadúce účinky celkovej anestézie (nauzea, zvracanie) a v prípade
potreby korigované nazogastrickou sondou?
Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
Má dieťa sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania
(pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť pokožky...),
bolesť, diurézu, prítomnosť peristaltiky?
Pohybová aktivita, psychická podpora
Má dieťa zabezpečenú úľavovú polohu a neustály verbálny kontakt zameraný na psychickú podporu?
Dýchanie, krvný obeh
Má dieťa sledované vitálne funkcie (1.hod. po
operácii každých 15 min., neskoršie každých 6
hod.), TT (minimálne 2xdenne)?
Je dieťa (podľa veku) podnecované na cievnu
gymnastiku DK?
Je dieťa (podľa veku) podnecované na vykašliavanie hlienov?
Má dieťa bandážované DK?
Tekutiny/Výživa
Má dieťa zabezpečenú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu?
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Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b
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V16

V17-19

V20-23

A OSE SZ/PED/66

Defekácia/Mikcia
Má dieťa sledovanú pooperačnú črevnú peristaltiku, defekáciu a mikciu?
Spánok/Odpočinok/Pohybová aktivita/Hygiena
Má dieťa vytvorené optimálne podmienky na
kvalitný spánok a odpočinok, rehabilitáciu, vykonáva (podľa veku) cievnu gymnastiku DK?
Má dieťa zabezpečenú pomoc pri vykopnávaní
hygienickej starostlivosti?
Operačná rana/Bolesť/Sebaopatera/Psychická
podpora
Má dieťa ranu priebežne kontrolovanú a sterilne
ošetrovanú?
Má dieťa sledovanú funkčnosť drénu a drénovaného obsahu?
Používa dieťa (podľa veku) techniky na prevenciu bolesti a únavy (v prípade potreby má podané analgetiká podľa ordinácie lekára)?
Má dieťa poskytovanú psychickú podporu (empatická komunikácia, uspokojovanie bio-psychosociálnych a duchovných potrieb)?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 63 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 62 - 50 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 49 bodov (80 % a menej)

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

Procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

•
zabezpečiť stabilizáciu vitálnych funkcií
•
predchádzať pooperačným komplikáciám
•
zmierňovať bolesť a dyskomfort.
Pacient po operačnom zákroku.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii v spolupráci so zdravotníckym
asistentom/sanitárkou
Pediatrické oddelenie so štandardným priestorovým a prístrojovým vybavením

Š3

Pomôcky :

Pomôcky na jednotlivé ošetrovateľské výkony

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
P1
P2

Sestra prevezme dieťa od anestéziologickej sestry spolu s kompletnou dokumentáciou a urobí záznam
času prevzatia.
Vitálne funkcie (TK,P,D,TT), SAO2, vedomie
Sestra:
 posúdi u dieťaťa stav vedomia, návrat obranných reflexov (kašľací, prehĺtací), monitoruje a
zaznamenáva vitálne funkcie v 1. hodine po operácii každých 15 minút, neskoršie každú 1-2
hodiny, resp. individuálne podľa stavu dieťaťa,
 vyberie dieťaťu vzduchovod pri návrate obranných reflexov (na pokyn lekára),
 nabáda dieťa (podľa veku) na hlboké dýchanie a vykašliavanie hlienov,
 monitoruje TK, P, D,
 zabezpečí voľný pohyb hrudníka a obnovenie správneho dýchania vhodnou polohou.


UPOZORNENIE:
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Tekutiny
Sestra:
 nahradí straty telových tekutín infúznymi a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie lekára,
 eliminuje pocit sucha v dutine ústnej (hygiena dutiny ústnej),
 monitoruje príjem a výdaj tekutín.
Výživa
Sestra:
 sleduje nežiaduce účinky celkovej anestézie, v indikovaných prípadoch (nauzea, zvracanie)
zavedie nazogastrickú sondu – NGS (ak nebola zavedená pred operáciou).
Operačná rana
Sestra:
 sleduje krytie operačnej rany (presakovanie krvi),
 sleduje funkčnosť drénov, množstvo a charakter drénovaného obsahu,
 sleduje príznaky vnútorného krvácania (pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť kože...).
Bolesť
Sestra:
 hodnotí prítomnosť bolesti u dieťaťa, jej charakter, intenzitu, vyžarovanie pomocou
verbálnych a neverbálnych prejavov dieťaťa.
Vylučovanie
Sestra:
 sleduje a zaznamenáva diurézu dieťaťa, zaznamená čas prvej mikcie (do 6 - 8 hod.),
 stará sa o permanentný močový katéter (ak ho má dieťa zavedený).
Pohybová aktivita
Sestra:
 eliminuje dyskomfort dieťaťa vhodným uložením drenáže, úpravou lôžka...,
 zabezpečí pre dieťa vhodnú polohu vzhľadom na operovanú časť tela; v prípade hospitalizácie
matky/sprievodcu dieťaťa edukuje matku o možnostiach jej spolupráce pri ošetrovaní dieťaťa.
Psychická podpora
Sestra:
 po nadobudnutí vedomia obnoví s dieťaťom (podľa veku) verbálny kontakt, informuje dieťa
(podľa veku) o tom, kde sa nachádza (izba, JIS), upokojí dieťa a pomôže mu prekonať
pooperačné komplikácie; v prípade hospitalizácie matky/sprievodcu dieťaťa využíva pozitívne
pôsobenie blízkej osoby na dieťa.
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Sestra:
 zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára ( v rámci diferenciálnej
diagnostiky).

UPOZORNENIE:
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Následná pooperačná starostlivosť
P11

Dýchanie
Sestra:
 hodnotí frekvenciu, rytmus, objem, kvalitu dýchania, pohyby hrudníka, použitie pomocných
svalov v pokoji, po záťaži, realizuje pravidelné fyzikálne vyšetrenie hrudníka (auskultácia,
perkusia),
 povzbudzuje dieťa (podľa veku) na realizáciu dychových cvičení každé 2 hod., na vykašliavanie
hlienov.

P12

Krvný obeh
Sestra:
 monitoruje a zaznamenáva TK, P (obyčajne každých 6 hod.),
 povzbudzuje dieťa (podľa veku) na realizáciu cvikov cievnej gymnastiky, realizuje vysokú
bandáž DK.

P13

Telesná teplota
Sestra:
 monitoruje a zaznamenáva TT (minimálne 2x denne) posúdi dĺžku a čas vzostupu TT,
 informuje lekára pri vzostupe TT nad 38°C, aplikuje antipyretiká podľa ordinácie lekára.

P14

Tekutiny
Sestra:
 podáva 1-2 hodiny po operácii tekutiny len po dúškoch / podľa stavu a typu operačného
zákroku
 aplikuje infúznu terapiu podľa ordinácie lekára,
 hodnotí stav hydratácie dieťaťa (turgor kože, vlhkosť slizníc, prípadne CVT),
 ponúka dieťa vhodnými tekutinami (podľa veku dieťaťa).

P15

Výživa
Sestra:
 podáva dieťaťu diétnu stravu podľa veku dieťaťa a druhu diétneho obmedzenia.

P16

Defekácia/Mikcia
Sestra:
 auskultuje črevnú peristaltiku (prítomnosť do 48 hodín), zaznamená čas prvej
defekácie/mikcie,
 využíva techniky na podporu defekácie/mikcie,
 pri dlhodobej retencii moča asistuje lekárovi pri zavádzaní permanentného močového katétra.

UPOZORNENIE:
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P17

Spánok/Odpočinok
Sestra:
 zabezpečí dieťaťu nerušený spánok/odpočinok,
 redukuje rušivé vplyvy prostredia; v prípade hospitalizácie matky/sprievodcu dieťaťa požiada o
spoluprácu matku,
 aktivizuje dieťa (podľa veku) počas dňa.

P18

Pohybová aktivita
Sestra:
 povzbudzuje dieťa na vykonávanie/vykonáva s dieťaťom (podľa veku) cviky na posteli,
poskytuje pomoc pri posadení a vstávaní v deň operácie, od 2. dňa podporuje pohyb po izbe
(individuálne, podľa veku dieťaťa); v prípade hospitalizácie matky/sprievodcu dieťaťa poučí
matku o možnostiach spolupráce pri zabezpečení pohybovej aktivity dieťaťa.
 poučí dieťa (podľa veku) o nevhodnosti prudkých pohybov, o správnom držaní tela,
 poučí dieťa (podľa veku) o prerušení cvičenia pri bolesti, pocitoch únavy, tŕpnutia a mravčenia
v jazve (prerušiť cvičenie, opakovane zhlboka dýchať).

P19

Hygiena
Sestra:
 vykonáva/pomáha dieťaťu (podľa veku) pri hygienickej starostlivosti v prvých dňoch po
operácii.

P20

Operačná rana
Sestra:
 sleduje krytie operačnej rany u dieťaťa,
 preväzuje operačnú ranu podľa potreby a ordinácií lekára,
 aplikuje lokálnu terapiu,
 pracuje asepticky pri preväze operačnej rany, sleduje operačnú ranu (hojenie) a okolie drénu,
 sleduje a zaznamenáva funkčnosť drénu, množstvo a charakter drénovaného obsahu,
 poučí dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do
domácej starostlivosti.

P21

Bolesť
Sestra:
 hodnotí charakter, typ a intenzitu bolesti, aplikuje ordinované analgetiká pred začatím bolesti
podľa individuálnej potreby dieťaťa, sleduje nežiaduce účinky analgetík,
 poučí dieťa (podľa veku) o prerušení alebo ukončení cvikov pri bolesti a o pridŕžaní rany pri
prudkých pohyboch (napr. pri kýchaní, kašľaní a pod.).

P22

Sebaopatera
Sestra.
 posúdi funkčnú úroveň sebestačnosti (napr. podľa Gordonovej: 0-nezávislý, 1-zvládne 75%
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činností, 2-50%, 3-25%, 4-závislý od pomoci druhých, 5-deficit samoopatery bez aktívnej
účasti),
pomôže dieťaťu pri každodenných činnostiach, zapojí príbuzných dieťaťa do procesu
ošetrovania/rekonvalescencie.

P23

Psychická podpora
Sestra:
 pristupuje k problémom dieťaťa citlivo, nechá dieťaťu/zákonnému zástupcovi dieťaťa priestor
na vyjadrenie pocitov, obáv a poradí dieťaťu/zákonnému zástupcovi dieťaťa v oblastiach, v
ktorých potrebuje,
 uspokojuje/poskytuje pomoc pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb až
do obnovenia sebestačnosti (podľa veku dieťaťa).

P24

Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Sestra:
 zaistí odbery laboratórnych vyšetrení podľa ordinácie lekára, v rámci diferenciálnej
diagnostiky.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
Bezprostredná pooperačná starostlivosť
V1-2

V3-4

V5-7

V8-9

Vitálne funkcie (TK,P,D,TT), SAO2, vedomie
Dieťa:
 má po prevoze z operačnej sály posúdené: stupeň vedomia, návrat reflexov (kašľací, prehĺtací),
respiráciu, kardiovaskulárnu cirkuláciu,
 má zabezpečené monitorovanie vitálnych funkcií v 1. hod. po operácii každých 15 minút,
neskoršie podľa potreby,
 má po návrate obranných reflexov zabezpečené vybratie ústneho vzduchovodu,
 je podnecované (podľa veku) na hlboké dýchanie a vykašliavanie.
Tekutiny a výživa
Dieťa má:
 zabezpečené udržiavanie vodnej a elektrolytovej rovnováhy (podľa ordinácie lekára),
 monitorované nežiaduce účinky celkovej anestézie (nauzea, zvracanie), v prípade potreby
korigované nazogastrickou sondou.
Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
Dieťa:
 má sledované krytie operačnej rany, funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania (pokles
TK, zrýchlený pulz, bledosť pokožky..), bolesti,
 má sledovanú diurézu, prítomnosť peristaltiky.
Pohybová aktivita, psychická podpora
Dieťa:
 má zabezpečenú úľavovú polohu a neustály verbálny kontakt(podľa veku) zameraný na
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psychickú podporu.
V10

Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Dieťa:
 má odobraté laboratórne vyšetrenia podľa ordinácie lekára, v rámci diferenciálnej diagnostiky.

Následná pooperačná starostlivosť
V11-13

Dýchanie, krvný obeh, telesná teplota
Dieťa:
 má sledované vitálne funkcie (každých 6 hod., TT minimálne 2x denne),
 je podnecované (podľa veku) na rehabilitáciu, cievnu gymnastiku DK, vykašliavanie hlienov,
 má bandážované DK, má aplikované antipyretiká pri vzostupe TT nad 38°C podľa ordinácie
lekára.

V14-15

Tekutiny/Výživa
Dieťa :
 má zabezpečenú vodnú a elektrolytovú rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu.
Defekácia/Mikcia
Dieťa:
 má sledovanú pooperačnú črevnú peristaltiku, defekáciu a mikciu.

V16

V17-19

Spánok/Odpočinok/Pohybová aktivita/Hygiena
Dieťa:
má vytvorené podmienky na kvalitný spánok a rehabilitáciu,
 vykonáva (podľa veku) cievnu gymnastiku DK,
 má zabezpečenú pomoc/je mu vykonávaná hygienická starostlivosť.

V20-23

Operačná rana/Bolesť/Samoopatera/Psychická podpora
Dieťa:
 má ranu priebežne kontrolovanú, sterilne ošetrovanú,
 má sledovanú funkčnosť drénu a drénovaného obsahu,
 používa techniky (podľa veku) ne prevenciu bolesti a únavy (v prípade potreby má podané
analgetiká podľa ordinácie lekára),
 má poskytovanú psychickú podporu (empatická komunikácia, uspokojovanie bio-psychosociálnych a duchovných potrieb).

V24

Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Dieťa:- má odobraté laboratórne vyšetrenia podľa ordinácie lekára, v rámci diferenciálnej
diagnostiky.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Pooperačná ošetrovateľská
starostlivosť

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Š2

Š3

Š4

Kód

PROCES

P1

P2







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

Kontrolné kritériá
Má sestra pracujúca na oddelení požadované
vzdelanie; má sestra k dispozícii pomoc
zdravotníckeho asistenta/sanitárky v prípade, keď
ju potrebuje?
Má oddelenie optimálne zariadenie, priestorové a
prístrojové vybavenie na poskytovanie
pooperačnej starostlivosti (monitorovací systém,
systém odsávania, centrálny rozvod kyslíka...) po
preložení dieťaťa z JIS ?
Má oddelenie všetky potrebné pomôcky na výkon
pooperačnej ošetrovateľskej starostlivosti v
dostatočnom množstve?
Je u každého dieťaťa na oddelení zavedená
ošetrovateľská dokumentácia?

Kontrolné kritériá
Prevzala sestra dieťa od anestéziologickej sestry s
kompletnou dokumentáciou a urobila záznam
času prevzatia?
Vitálne funkcie
Posúdila sestra u dieťaťa stupeň vedomia, návrat
obranných reflexov, monitorovala a
zaznamenávala vitálne funkcie v 1. hodine po
operácii každých 15 minút, resp. individuálne
podľa stavu dieťaťa?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola
priestorov a
zariadení

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

Metóda hodnotenia
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas činnosti

UPOZORNENIE:




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

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

P2

P3

A OSE SZ/PED/67

PROCES

P5

P6

P7

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z7

Vybrala sestra dieťaťu (na pokyn lekára)
vzduchovod pri návrate obranných reflexov?

1b

0b

Nabádala sestra dieťa (podľa veku) na hlboké
dýchanie a vykašliavanie hlienov?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Zabezpečila sestra dieťaťu voľný pohyb hrudníka
na obnovenie správneho dýchania vhodnou
polohou?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Tekutiny
Nahradila sestra straty telových tekutín infúznymi
a transfúznymi prípravkami podľa ordinácie
lekára?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Eliminovala sestra pocit sucha v dutine ústnej
dieťaťa?
Monitorovala sestra u dieťaťa príjem a výdaj
tekutín?

P4

Revízia č.:

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Výživa
Sledovala sestra u dieťaťa nežiaduce účinky
celkovej anestézie (nauzea , zvracanie) a v
indikovaných prípadoch zaviedla NGS?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Operačná rana
Sledovala sestra krytie operačnej rany, funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu, príznaky vnútorného krvácania (pokles
TK, zrýchlený pulz, bledosť kože..)?
Bolesť
Hodnotila sestra prítomnosť bolesti u dieťaťa, jej
charakter, intenzitu, vyžarovanie pomocou
verbálnych a neverbálnych prejavov dieťaťa?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Vylučovanie
Sledovala a zaznamenávala sestra diurézu
dieťaťa, zaznamenala čas prvej mikcie
(do 6-8hod.)?
Venovala sestra pozornosť permanentnému
močovému katétru, ak ho malo dieťa zavedený?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Pozorovanie sestry
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PROCES

P10

P11-12
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počas činnosti
1b

0b

Pohybová aktivita
Eliminovala sestra dyskomfort dieťaťa vhodným
uložením drenáže, úpravou lôžka?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Zabezpečila sestra pre dieťa vhodnú polohu
vzhľadom na operovanú časť tela?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Psychická podpora
Pomohla sestra dieťaťu (podľa veku) zorientovať
sa na JIS po nadobudnutí vedomia?
Laboratórne a diagnostické vyšetrenia
Zaistila sestra odbery laboratórnych vyšetrení
podľa ordinácie lekára (v rámci diferenciálnej
diagnostiky)?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Dýchanie/Krvný obeh
Hodnotila sestra rytmus, frekvenciu, objem,
kvalitu dýchania v kľude a po záťaži, realizovala
pravidelné fyzikálne vyšetrenie hrudníka
(auskultácia, perkusia), povzbudzovala dieťa
(podľa veku) na realizáciu dychových cvičení
každé dve hodiny a na vykašliavanie hlienov?
Monitorovala a zaznamenávala sestra TK,P,D
(každých 6 hod.)?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Realizovala sestra u dieťaťa cievnu gymnastiku,
vysokú bandáž DK?

P13-14

3z7

Telesná teplota
Monitorovala a zaznamenávala sestra TT
(minimálne 2x denne), posúdila dĺžku a čas
vzostupu TT?
Informovala sestra lekára o vzostupe TT nad
38°C?
Tekutiny/Výživa
Podávala sestra 1-2-hod. po operácii tekutiny po
dúškoch?

P14-15
Aplikovala sestra infúznu terapiu podľa ordinácie
lekára?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:
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Hodnotila sestra stav hydratácie dieťaťa (turgor
kože, vlhkosť slizníc, prípadne CVT) a ponúkala
dieťa vhodnými tekutinami (podľa veku)?

P16

Defekácia/Mikcia
Kontrolovala sestra črevnú peristaltiku dieťaťa
(prítomnosť do 48 hod.), zaznamenala čas prvej
defekácie/mikcie?

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Využívala sestra techniky na podporu
defekácie/mikcie?
P16

Asistovala sestra lekárovi pri zavádzaní
permanentného močového katétra (ak ho nemalo
zavedený pred operáciou) pri dlhodobej retencii
moču?

PROCES

P17-19

Poučila sestra dieťa (podľa veku) o nevhodnosti
prudkých pohybov , o správnom držaní tela, o
prerušení cvičenia pri bolesti, pocitoch únavy,
tŕpnutia a mravčenia v jazve (prerušiť cvičenie,
opakovane zhlboka dýchať)?
Operačná rana/Bolesť
Sledovala sestra krytie operačnej rany u dieťaťa,
preväzovala operačnú ranu, aplikovala lokálnu
terapiu podľa potreby a ordinácie lekára?
P20-21

Sledovala a zaznamenávala sestra funkčnosť
drénu, množstvo a charakter drénovaného
obsahu?

1b

0b

1b

0b

1b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Otázka pre dieťa

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

UPOZORNENIE:




0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Spánok/Odpočinok/Hygiena/Pohybová aktivita
Zabezpečila sestra dieťaťu nerušený spánok a
odpočinok, redukovala rušivé vplyvy prostredia,
aktivizovala dieťa (podľa veku) počas dňa?
Povzbudzovala sestra dieťa (podľa veku) k
vykonávaniu cvikov na posteli, poskytovala mu
pomoc pri posadzovaní a vstávaní v deň operácie,
od 2. dňa podporovala pohyb dieťaťa (podľa
veku) po izbe?

4z7
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Poučila sestra dieťa/zákonného zástupcu dieťaťa
o zásadách starostlivosti o ranu po prepustení do
domácej starostlivosti?
Hodnotila sestra typ, charakter a intenzitu
bolesti, aplikovala ordinované analgetiká pred
začatím bolesti podľa individuálnej potreby
dieťaťa, sledovala nežiaduce účinky analgetík?

PROCES

Poučila sestra dieťa (podľa veku) o prerušení
alebo ukončení cvikov bolestiach a o pridŕžaní
rany pri prudkých pohyboch (pri kýchaní, kašľaní
a pod.)?

P22-24

Psychická podpora/Sebaopatera
Pristupovala sestra k problémom dieťaťa citlivo,
nechala dieťaťu /zákonnému zástupcovi dieťaťa
priestor na vyjadrenie pocitov, obáv a poradila
dieťaťu /zákonnému zástupcovi dieťaťa v
oblastiach, v ktorých potreboval?
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Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa
Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Otázka pre dieťa

VÝSLEDOK

V1-2

Kontrolné kritériá
Vitálne funkcie
Má dieťa po prevoze z operačnej sály posúdené:
stupeň vedomia, návrat reflexov, respiráciu,
kardiovaskulárnu cirkuláciu?
Má dieťa zabezpečené monitorovanie vitálnych
funkcií v 1hod. po operácii každých 15min.,
neskoršie podľa potreby?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Poskytovala sestra dieťaťu pomoc pri
uspokojovaní bio-psycho-sociálnych a
duchovných potrieb až do obnovenia
sebestačnosti?

Kód

5z7

Metóda hodnotenia

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Má dieťa odstránený ústny vzduchovod pri
návrate obranných reflexov?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Podnecovala sestra dieťa (podľa veku) na hlboké
dýchanie a vykašliavanie?

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

UPOZORNENIE:
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V5-7

V8-10
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Tekutiny a výživa
Má dieťa udržiavanú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu (podľa ordinácie lekára)?
Má dieťa monitorované nežiaduce účinky
celkovej anestézie (nauzea, zvracanie) a v
prípade potreby korigované nazogastrickou
sondou?
Operačná rana, drény, bolesť, vylučovanie
Má dieťa sledované krytie operačnej rany,
funkčnosť drénu, príznakov vnútorného krvácania
(pokles TK, zrýchlený pulz, bledosť pokožky...),
bolesť, diurézu, prítomnosť peristaltiky?
Pohybová aktivita, psychická podpora
Má dieťa zabezpečenú úľavovú polohu a neustály
verbálny kontakt zameraný na psychickú
podporu?
Dýchanie, krvný obeh
Má dieťa sledované vitálne funkcie (1.hod. po
operácii každých 15 min., neskoršie každých 6
hod.), TT (minimálne 2xdenne)?
Je dieťa (podľa veku) podnecované na cievnu
gymnastiku DK?

VÝSLEDOK

Je dieťa (podľa veku) podnecované na
vykašliavanie hlienov?
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1b

0b

1b

0b

1b

0b
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Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Pozorovanie sestry
počas činnosti

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Má dieťa bandážované DK?

V14-15

V16

V17-19

Tekutiny/Výživa
Má dieťa zabezpečenú vodnú a elektrolytovú
rovnováhu a dostatočnú energetickú potrebu?
Defekácia/Mikcia
Má dieťa sledovanú pooperačnú črevnú
peristaltiku, defekáciu a mikciu?

Spánok/Odpočinok/Pohybová aktivita/Hygiena
Má dieťa vytvorené optimálne podmienky na
kvalitný spánok a odpočinok, rehabilitáciu,
vykonáva (podľa veku) cievnu gymnastiku DK?

6z7

UPOZORNENIE:




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

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

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Má dieťa zabezpečenú pomoc pri vykonávaní
hygienickej starostlivosti?

V20-23

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre
dieťa/zákonného
zástupcu dieťaťa

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas činnosti

1b

0b

Operačná rana /Bolesť/ Sebaopatera/ Psychická
podpora
Má dieťa ranu priebežne kontrolovanú a sterilne
ošetrovanú?
Má dieťa sledovanú funkčnosť drénu a
drénovaného obsahu?
Používa dieťa (podľa veku) techniky na prevenciu
bolesti a únavy (v prípade potreby má podané
analgetiká podľa ordinácie lekára)?
Má dieťa poskytovanú psychickú podporu
(empatická komunikácia, uspokojovanie biopsycho-sociálnych a duchovných potrieb)?

7z7

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 63 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 57 - 51 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 50 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/68

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

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

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou prekladu na iné oddelenie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

podľa zdravotného stavu pacienta

Š4

Dokumentácia:

Ošetrovateľská/zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k podľa veku, eventuálne zákonného zástupcu o preložení na iné oddelenie a pripraví pacientove osobné veci a cennosti

P2

Sestra vyplní prekladaciu sesterskú správu a pripraví inú dokumentáciu

P3

Sestra realizuje odovzdanie pacienta v mieste preloženia v tom istom zdravotníckom zariadení:
•
oboznámi sestru s jeho celkovým zdravotným stavom a s jeho celkovým stavom
•
odovzdá kompletnú dokumentáciu pacienta
•
odovzdá pacientove osobné veci a cennosti na základe písomného potvrdenia
Ak ide o preloženie na vyššie pracovisko, dokumentáciu a osobné veci odovzdá doprevádzajúcej osobe

P4

Sestra odpíše p/k zo stavu, odhlási z hlásenie o počte diét, eventuálne z mliečnej kuchynky

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3

P/k/ zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o dôvode preloženia na iné oddelenie
P/k/ je na iné oddelenie preložený s kompletnou dokumentáciou
P/k má zabezpečený transport a sprievodcu

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/68

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu preloženie dieťaťa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód

Áno

Nie

Kontrola
dokumentácie

4b

0b

Kontrolné kritériá
Informovala sestra detského p/k / zákonného
zástupcu dieťaťa o preložení?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

P2

Pripravila sestra kompletnú dokumentáciu
potrebnú na preloženie pacienta?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

P3

Dodržala sestra postup podľa kritérií P3?

1b

0b

P4

Bol p/k odhlásený z evidencie?

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Š 1-4

P1

PROCES

Otázka pre sestru
Otázka pre pacienta
Kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

Kód

Kód
V1
VÝSLEDOK





V2

V3

Kontrolné kritériá
Sú splnené všetky kritéria v Š 1-4?

Kontrolné kritériá
Pozná p/k zákonný zástupca dieťaťa dôvod
preloženia?
Je p/k na iné oddelenie preložený s kompletnou
dokumentáciou?
Má p/k zabezpečený transport a sprievodcu?

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

A OSE SZ/PED/68
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 10 - 9 bodov (90 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 8 bodov (72 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/69

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Liečebný:
 odstrániť, alebo zriediť obsah žalúdka (napr. jedy, lieky pri otravách, huby a iné látky., po požití leptavých látok žalúdok nevyplachujeme)
Diagnostický:
 odobrať a zistiť druh požitej jedovatej látky

Skupina starostlivosti:

intoxikovaní pacienti, alebo pacienti ohrození intoxikáciou

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY



Š1

Pracovníci:

Š2

Prostredie:

Príjmová ambulancia, izby pacientov

Š3

Pomôcky :

1 igelitová zástera pre každého pracovníka,
1 pár jednorazové rukavice pre každého pracovníka,
1 tvárová maska pre každého pracovníka,
1 výplachová sonda – hrúbka prispôsobená veku pacienta,
1 nádoba na lavážnu tekutinu – pitná voda (ohriata na telesnú teplotu, mierne slanej
chuti 3 – 5 litrov),
carbosorb prášok,
peán,
1 Jannetova striekačka 50 ml,
gél,
1 náustok proti prehryznutiu žalúdočnej sondy,
1 skúmavka na odber žalúdočného obsahu,
odsávacie zariadenie,
1 odsávacia cievka,
1 kanyla na zaistenie dýchacích ciest,
1 ústny vzduchovod,
ručný dýchací prístroj pre prípad aspirácie do pľúc,
fonendoskop,
tlakomer,
1 vedro,
leukoplast.

sestra v prítomnosti lekára u pacienta
u výrazne nepokojného pacienta, ktorý nespolupracuje, sa vyžaduje aj
prítomnosť zdravotníckeho asistenta

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

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

Š4

Dokumentácia:

OSE SZ/PED/69

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí p/k/ zákonnému zástupcovi dieťaťa (v závislosti od veku),ktorý je pri vedomí, účel, spôsob
zavádzania sondy a celý postup výplachu žalúdka a vyzve pacienta k spolupráci.

P2

Sestra podloží pacientovi pod bradu podložku, personál si oblečie nepremokavú zásteru ostatné ochranné
pomôcky.

P3

Sestra pacienta pri vedomí uloží do optimálnej polohy (v závislosti od veku dieťaťa).

P4

Sestra zmeria vzdialenosť do akej má lekár zaviesť sondu /t.j. určenie dĺžky; ušný lalôčik –
nos- spodný okraj sterna/, ak sonda nemá značku označí túto vzdialenosť leukoplastom

P5

Sestra požiada pacienta aby predklonil hlavu, zhlboka sa nadýchol a prehĺtal

P6

Sestra spolupracuje s lekárom pri zavádzaní sondy, lekár pomaly zasúva sondu, sestra vyzve pacienta (v
závislosti od veku dieťaťa), aby ju prehltával, správne umiestnenie sondy skontroluje týmito spôsobmi





aspiráciou žalúdočného obsahu Janettovou striekačkou
ponorením konca žalúdočnej sondy do nádoby naplnenej vodou /ak buble, sonda je zavedená do
priedušiek/
vpravením vzduchu Janettovou striekačkou do sondy-50 ml a priložením fonendoskopu na oblasť
epigastria /počuť krátke bublanie/
ak je sonda zavedená správne pokračujú vo výkone

P7

Sestra odoberie vzorku žalúdočného obsahu -30-50ml do pripravenej skúmavky na analýzu v prípade
ordinácie lekára

P8

Sestra napojí na žalúdočnú sondu Janettovú striekačku naplnenú vlažnou pitnou vodou,
ktorú následne aplikuje do žalúdka / max. 500ml /

P10 Sestra počas výplachu:

P11

 pozoruje zdravotný stav pacienta počas aplikácie tekutiny
 pozoruje množstvo a obsah vypúšťanej tekutiny vo vedre
 vykonáva vyplachovanie žalúdka dovtedy, kým odsávaný obsah nie je číry /3-5 l/
 na záver podá lavážny roztok v množstve ordinovanom lekárom
Sondu lekár vytiahne po výzve pacienta, aby sa nadýchol a zadržal dych a následne
žalúdočnú sondu vytiahne

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

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

OSE SZ/PED/69
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P12 Sestra po vytiahnutí sondy utrie pacientovi ústa buničitou vatou, podá pohár s vodou na
vypláchnutie úst a odstráni podložku spod brady
P13 Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K/zákonný zástupca dieťaťa (v závislosti od veku) je oboznámený:

V2

 s dôvodom výplachu
 s postupom zavádzania sondy
 s priebehom výplachu.
Pacient má maximálne odstránenú toxickú substanciu zo žalúdka.

V3

Pacient má :

V4

 pred výplachom skontrolovanú správnosť zavedenia sondy
 zabezpečené sledovanie zdravotného stavu počas výplachu.
Pomôcky súvisiace s výplachom žalúdka sú umyté a dezinfikované.

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/69

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spolupráce pri výplachu žalúdka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-2

Š3

Š4

P2-3

PROCES

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériach štruktúry
Š1-2?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kód
P1

P4-6

P






7-10

P11-12
P13

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra p/k/zákonnému zástupcovi
dieťaťa cieľ, účel a postup výplachu?
Dodržala sestra všetky požadované kroky postupu
pred výkonom?
Boli dodržané všetky potrebné kroky počas
výkonu?

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Otázka pre pacienta

Áno
1b

Nie
0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
_______________
Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

3b

0b

4b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

Bol zabezpečený pracovný postup podľa kritérií
P7 až P10?

Pozorovanie sestry
počas výkonu/

Boli dodržané kroky podľa kritérií P11-12?

Otázka pre sestru

Boli pomôcky súvisiace s výplachom žalúdka
sú umyté a dezinfikované.

Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:





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

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

VÝSLEDOK

Kód

A OSE SZ/PED/69

Kontrolné kritériá

V1

Je p/k/(v závislosti od veku), zákonný zástupca
dieťaťa dostatočne oboznámený s dôvodom,
postupom a s priebehom výplachu?

V2

Má pacient maximálne odstránenú toxickú
substanciu zo žalúdka?

V3

V4

Má pacient skontrolovanú správnosť umiestnenia
sondy a zabezpečené sledovanie zdravotného
stavu počas a po výplachu?
Sú pomôcky súvisiace s výplachom žalúdka
umyté a dezinfikované?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola pomôcok

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:





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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/NEO/70

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

1z 3

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti


Cieľ:

Strana




zdokumentovať zdravotný stav novorodenca z pohľadu sestry
pri ukončení hospitalizácie,
odovzdať novorodenca do domácej starostlivosti,
poučiť matku o následnej starostlivosti




novorodenec s ukončenou hospitalizáciou,
matka / zákonný zástupca prepúšťaného novorodenca

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

Súkromné oblečenie pre dieťa,
fonendoskop,
váha,
krajčírsky meter,
kliešte na odstránenie pupočníkovej svorky, i
né (špeciálne) pomôcky a lieky volí podľa zdravotného stavu dieťaťa, edukačný
materiál

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia, sesterská prepúšťacia správa

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra spolupracuje s lekárom pri prepustení tak, že:
- konštatuje dobrý zdravotný stav dieťaťa,
- zhodnotí úroveň schopností matky (ak je hospitalizovaná s dieťaťom) postarať sa o dieťa
v domácom prostredí,
- 24 hod. pred prepustením informujú matku o plánovanom prepustení,
- v osobitnom prípade sa skontaktujú s ambulanciou všeobecného lekára, do ktorého
starostlivosti dieťa bude patriť.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/70
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P2

Sestra zhodnotí stav novorodenca z pohľadu sestry, skontroluje, či boli splnené ošetrovateľské ciele
a pripraví si sesterskú prepúšťaciu správu v dvoch kópiách.

P3

Sestra prepúšťa novorodenca v prítomnosti matky / zákonného zástupcu v miestnosti na to určenej.
Vyžiada si od matky súkromný odev, ktorý má byť primeraný poveternostným podmienkam.

P4

Sestra vyzlečie novorodenca a skontroluje jeho označenie ako aj zhodnosť identifikačných náramkov.
Ak matka nie je hospitalizovaná s dieťaťom overí si jej identitu.

P5

Sestra hodnotí stav novorodenca a zároveň upozorní matku na čo ma prihliadať v domácej starostlivosti:
-

respirácia: typ dýchania, frekvenciu, pravidelnosť, postavenie a tvar hrudníka, rozsah a symetriu
exkurzii hrudníka a bruška. Matku poučí hlavne o priechodnosti dýchacích ciest, event.
prítomnosti sekrétov, prevencii syndrómu náhleho úmrtia, prvej pomoci pri aspirácii, apnoe.,

-

cirkulácia: sestra posudzuje prekrvenie kože a slizníc, väčšiu pozornosť venuje matke dieťaťu so
srdcovou chybou – naučí ju rátať frekvenciu, všímať si arytmie, toleranciu záťaže u dieťaťa,
výskyt cyanózy,

-

termostabilitu dieťaťa: edukuje matku o primeranej teplote prostredia, primeranom obliekaní
novorodenca, odlíšení horúčky z prehriatia a infekcie,

-

vylučovanie moču: sledovať množstvo (počet pomočených plienok), zápach, prímesi v moči,

-

vylučovanie stolice: vzhľad bruška, častosť stolice, tvar a prímesi. Osobitnú starostlivosť venuje
dieťaťu s brušnými kolikami. Matke ukáže, ako pomôcť bábätku pri meteorizme, čo robiť pri
riedkych stoliciach. U detí so stómoiu matku edukuje so špeciálnou starostlivosťou o takéto
dieťa,

-

hydratácie: zhodnotí vlhkosť sliznice dutiny ústnej prítomnosť edémov: v prípade nízkeho
príjmu dieťa má suché sliznice, výskyt hladových stolíc, môžu sa objaviť edémy z nedostatku
bielkovín. Upozorní matku na závažnosť stavu pri strate tekutín nadmerným vracaním a riedkou
stolicou,

-

výživu: sestra zhodnotí váhovú krivku novorodenca ( vzhľadom na váhový úbytok, resp.
pôrodnú hmotnosť), znova vyzdvihne prednosti dojčenia, u detí, ktoré potrebovali dokrmovanie
matke odporučí pokračovať v takomto režime aj doma, poučí ju o postupe prípravy umelej
výživy,

-

kožu: zhodnotí ikterus a jeho intenzitu, prípadný výskyt exkoriácii, névov, vyrážok. U dieťaťa
s odznievajúcim ikterom odporúči helioterapiu v domácom prostredí. U dieťaťa
s hemangiómom upozorní na rast hemangiómu, ako aj na možnosť krvácania pri neopatrnej
manipulácii,

-

hybnosť končatín: u dieťaťa s fraktúrou klavikuli nebaliť hornú končatinu, polohovať, matke
pomôže vyhmatať kalus. U detí s rizikom osteopénie upozorní na riziko zlomenín, ak ordinuje
lekár široké balenie matke ukáže ako baliť dieťa,

-

neurologické prejavy: sestra posudzuje hlavne správanie sa dieťaťa, mimiku, prejavy bolesti,
svalový tonus, výskyt kŕčov. U dieťaťa s parézou po traume z pôrodu, detí hypotonických matke

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prepustenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014

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

OSE SZ/NEO/70

Strana

3z 3

odporučí pokračovať v masážach doma
P6

Sestra skontroluje pupočný pahýľ – stupeň mumifikácie, príznaky infekcie. V prípade potreby odstráni
svorku. Matke odporúča udržiavať pupočník v suchu, nepoužívať lieh, ktorý predlžuje mumifikáciu,
ošetrovať pupočníkovú jazvu po odpadnutí pahyľa.

P7

Sestra poučí matku o hygienickej starostlivosti: kúpaní dieťaťa – nemusí byť denne, ale denne očistiť
miesta rizikové pre výskyt zapárenín. Matke ukáže, ako postupovať pri prebaľovaní, ošetrovaní oči –
zvlášť pri výskyte sekrécie, zvukovodu – iba vonkajšej ušnice, výskyte sooru v dutine ústnej.

P8

P9

Sestra edukuje matku o podávaní liekov: u dojčených podávaním vitamínu K, u patologických
novorodencov s podávaním všetkých liekov ordinujúcich lekárom. Matke pripraví lieky na 3 dni, pričom
jej vysvetlí riedenie liekov. Každý liek osobitne označí (aj časom a množstvom podania).
Kontrolnou otázkou si overí, či matka pochopila riedenie a podávanie liekov.
Sestra informuje matku o plánovaných vyšetreniach a špeciálnych ošetrovateľských technikách, ak sú
potrebné (napr. masáže – ak matka nebola hospitalizovaná s dieťaťom, predvedie sestra názornú
ukážku, resp. odporúča kontakt na najbližšie rehabilitačné pracovisko).

P10

Sestra oblečie novorodenca do šiat, ktoré priniesla matka – adekvátne k aktuálnemu počasiu v ročnom
období.

P11

Sestra odovzdá matke prepúšťaciu správu, kópiu nechá matku podpísať, potrebné lieky, osobné veci
dieťaťa (cumeľ, zvyšnú kozmetiku...), edukačný materiál podľa zvyklosti oddelenia.

P12
P13

Sestra zabezpečí dezinfekciu lôžka a ostatných pomôcok.
Sestra skompletizuje dokumentáciu dieťaťa a zabezpečí administratívne ukončenie hospitalizácie podľa
zvyklosti oddelenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec je po ukončení hospitalizácie odovzdaný matke / zákonnému zástupcovi v stabilizovanom
stave.

V2

Matka je poučená o následnej starostlivosti.

V3

Matka ovláda starostlivosť o dieťa (špeciálne techniky, podávanie liekov, kŕmenie).

V4

V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s prepustením.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Prepustenie novorodenca







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1

1
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Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Spolupracovala sestra s lekárom pri prepustení
novorodenca podľa kritéria v P1?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Posúdila sestra stav novorodenca z pohľadu
sestry, splnenie ošetrovateľských intervencii pri
vypisovaní prepúšťacej správy?

P3-4

Prepúšťala novorodenca v prítomnosti matky,
overila si identitu novorodenca i matky?

P5-7

Zhodnotila celkový zdravotný stav novorodenca,
poučila matku o následnej starostlivosti
v domácom prostredí?

P8

Edukovala matku o správnom podávaní liekov,
overila si, či matka ovláda podávanie liekov?

Otázka pre sestru i
matku

P9

Informovala matku o následných kontrolách,
špeciálnych ošetrovateľských technikách
v domácom prostredí?

Otázka pre matku

Otázka pre sestru i
matku
Pozorovanie sestry,
otázka pre matku

UPOZORNENIE:




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

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

PROCES

P10

P12

Zabezpečila dezinfekciu lôžka, upratanie
pomôcok?

P13

Skompletizovala dokumentáciu, zabezpečila
administratívne prepustenie dieťaťa?

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Je prepustený novorodenec v stabilizovanom
stave matke, resp. zákonnému zástupcovi?

V2-3

Bola matka poučená o následnej starostlivosti,
ovláda starostlivosť o dieťa, špeciálne techniky,
podávanie liekov?

V4

Sú v dokumentácii zaznamenané údaje súvisiace s
prepustením?

Platné od:

01.11.2014

Pozorovanie
novorodenca

Obliekla novorodenca do súkromných šiat
adekvátne k počasiu?
Odovzdala matke dokumentáciu, lieky, dala
matke podpísať prepúšťaciu správu?

1
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Revízia č.:
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre matku

2b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola
dokumentácie,
pozorovanie sestry
Kontrola pomôcok

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PED/71

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Skupina starostlivosti:

zaistiť ošetrenie CVK bezpečným spôsobom za sterilných
podmienok
 zabrániť vzniku infekčných a iných komplikácií
pacienti so zavedeným centrálnym venóznym katétrom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

sestra, sestra so špecializáciou
zdravotnícke zariadenie
1 jednorazové rukavice,
3 sterilné mulové tampóny,
dezinfekčný roztok, benzín – alkohol,
1 sterilné krytie,
10 ml striekačka,
2ml striekačka,
1 ampulka Celaskonu,
1 ampulka Heparín,
F1/1 á 10ml 2 amp.,
antibiotická masť,
1 leukoplast,
1 emitná miska,
3 sterilné uzávery,
1 jednorazová ihla s ružovým kónusom,
defibrilátor,
EKG. prístroj,
1 infúzny stojan,
1 sterilná rúška

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí pacientovi ( v závislosti od veku, alebo rodinnému príslušníkovi – doprovod dieťaťa )
spôsob ošetrovania CVK a informuje ho o možných komplikáciách.

P2

Sestra si pripraví potrebné pomôcky, umyje a vydezinfikuje si ruky.

P3

Sestra uloží pacienta do vodorovnej polohy.

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

Sestra si navlečie jednorazové rukavice a odstráni krytie na mieste vpichu CVK.

P5

Sestra 3-krát vydezinfikuje miesto vpichu CVK, smerom od stredu do strán, na vyčistenie kože
použije benzín – alkohol.

P6

Sestra nanesie na miesto vpichu malé množstvo antibiotickej masti.

P7

Sestra miesto vpichu prekryje sterilným štvorcom.

P8

Sestra denne overuje priechodnosť jednotlivých lúmenov CVK .

P9

Sestra pri napájaní infúznych súprav používa pomôcky s uzáverom, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo
náhleho rozpojenia a netesnosti systému.

P10

Sestra pri výmene alebo rozpájaní infúznych súprav musí pacienta uložiť do vodorovnej polohy a
uzavrieť konce CVK tak, aby sa zabránilo vzniku vzduchovej embólie.

P11

Sestra pred odpojením infúznej súpravy alebo aplikácii liekov vždy vydezinfikuje vstup dezinfekčným
roztokom.

P12

Sestra po aplikácii intravenózneho lieku alebo krvných derivátov podá do CVK F1/1 10ml na
prepláchnutie lúmenu CVK.

P13

Sestra pri manipulácii s CVK prekryje spojky sterilnými rúškami.

P14

Sestra do neobsadených lúmenov aplikuje heparínovú zátku (0,2ml Heparínu + 1,8ml F1/1) a uzavrie
ich sterilným uzáverom.
Sestra denne realizuje výmenu sterilných uzáverov a aplikáciu heparínovej zátky.

P15
P16

P17

Sestra u pacienta pravidelne sleduje:
•
miesto vpichu, začervenanie, opuch, bolestivosť, zápal a iné zmeny na koži
•
zmenu telesnej teploty
•
hĺbku a dĺžku zavedenia CVK
•
priechodnosť jednotlivých lúmenov CVK
•
krvácavé prejavy
•
výsledky hematologických vyšetrení
•
alergické, pyretické, psychické a iné zmeny v celkovom stave pacienta
•
uvoľnenie fixácie stehov
Sestra o všetkých zistených zmenách ihneď informuje ošetrujúceho lekára.

P18

Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie pacienta.

P19

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok .

UPOZORNENIE:
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Pacient (v závislosti od veku, zákonný zástupca – doprovod dieťaťa) je dostatočne poučený o
ošetrovaní CVK

V2

Pacient (v závislosti od veku, zákonný zástupca - doprovod) je dostatočne informovaný o výskyte
včasných i neskorých komplikácií v súvislosti so zavedeným CVK.

V3
V4
V5
V6

Pacient má ošetrovaný CVK za aseptických podmienok.
Pacient má zabezpečené monitorovanie zdravotného stavu a priechodnosť CVK.
U pacienta sa v súvislosti so zavedeným CVK nevyskytli komplikácie.
V dokumentácii pacienta je správne zaznamenané každé ošetrenie CVK a všetky potrebné údaje
súvisiace s výkonom.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
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Vyhodnotenie splnenia štandardu starostlivosť o centrálny venózny
katéter

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1







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

Kontrolné kritériá
Má sestra požadované vzdelanie na realizáciu
výkonu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Je výkon realizovaný v požadovanom prostredí?
Š2

Kontrola prostredia

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu pacienta?

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

UPOZORNENIE:
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P2-7

P8
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Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra pacientovi spôsob ošetrovania
CVK?
Ovláda sestra pracovný postup pri ošetrovaní
CVK?
Overuje sestra denne priechodnosť jednotlivých
lúmenov CVK?
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Metóda hodnotenia
Otázka pre pacienta

Áno
1b

Nie
0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
_______________
Kontrola
dokumentácie
_______________

6b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie
Kontrola
dokumentácie

6b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre lekára

1b

0b

Kontrola
dokumentácie
Kontrola pomôcok

1b
1b

0b
0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre pacienta

1b

0b

PROCES

P9-14
Ovláda sestra manipuláciu s CVK?
P15
P16

P17
P18
P19

Kód
V1

VÝSLEDOK

V2

V3
V4
V5
V6

Mení sestra denne sterilné uzávery a heparínovú
zátku?
Sleduje sestra pravidelne všetky zmeny v
celkovom stave pacienta v súvislosti so
zavedeným CVK?
Informuje sestra ošetrujúceho lekára o všetkých
zistených zmenách?
Zaznamenala sestra výkon a všetky súvisiace
údaje do dokumentácie pacienta?
Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrolné kritériá
Je p/k/zákonný zástupca dieťaťa poučený o
ošetrovaní CVK?
Je p/k/zákonný zástupca dieťaťa informovaný o
možných komplikáciách v súvislosti so zavedeným
CVK?
Má p/k ošetrovaný CVK za aseptických
podmienok?
Má p/k zabezpečené monitorovanie zdravotného
stavu a priechodnosť CVK?
Vyskytli sa u p/k v súvislosti so zavedeným CVK
komplikácie?
Sú údaje o ošetrení CVK a iné zistenia v
dokumentácii pacienta správne zaznamenané?

1b
Otázka pre pacienta
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie
Otázka pre sestru
Kontrola
dokumentácie

0b

1b

0b

1b
1b

0b
0b

1b

0b

UPOZORNENIE:
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 29 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 28 - 24 bodov (96 % - 82%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (79 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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Procesuálny štandard výkonu
-

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly:

Zabezpečiť správny, rýchly a bezpečný postup pri prijatí dieťaťa
Zabezpečiť behaviorálny prístup a adekvátnu liečbu
novoprijatému dieťaťu v termoneutrálnom prostredí
- Predísť komplikáciám z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu
novorodenca
Predčasne narodené deti, novorodenci s narušenou popôrodnou
adaptáciou vyžadujúci oxygenoterapiu a nepretržité monitorovanie,
novorodenci s infekciou, novorodenci s VVCH vyžadujúci špeciálnu
diagnostiku a intenzívnu liečbu
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca v spolupráci s lekárom a asistujúcou sestrou

Š2

Prostredie:

Neonatologické pracovisko JRIS

Š3

Pomôcky :

Inkubátor,
ventilátor,
monitor VF,
infúzne pumpy,
bavlnené plienky,
krajčírsky meter,
váha,
pomôcky na kontrolu žalúdočného obsahu:
1 ks sonda CV,
5 ml striekačka,
NaCl na výplach,
pomôcky na odsávanie:
odsávací katéter,
agua, f
unkčná odsávačka,
voda a dezinfekčný roztok na prepláchnutie odsávacieho katétra,
pomôcky na odbery:
2 ks jednorazová ihla,
1 ks striekačka,
sterilné tampóny,
dezinfekčný roztok,
skúmavky podľa ordinovaných vyšetrení,
2 ks rukavice,

UPOZORNENIE:
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Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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emitná miska,
ABR kapilára,
želiezka,
zátky na ABR,
výterovky,
pomôcky na zabezpečenie periférnej vény:
kanylky,
p.p.dláha na fixáciu,
leukoplast, resp. sada na CVK,
p.p. pomôcky na intubáciu,
podávanie surfaktantu..
Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská, žiadanky na odbery, dokumentácia k príjmu podľa
zvyklosti oddelenia: informovaný súhlas, poverenie na i.v. aplikáciu,
antropometricky graf, hárok na výsledky...

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra po nahlásení príjmu ihneď naleje destilovanú vodu do inkubátora a zapne inkubátor do siete.
Predvolí teplotu inkubátora (volí podľa GT a váhy dieťaťa). Do inkubátora zroluje plienku na podloženie
pliecok dieťaťa, jednorazovú / 2 bavlnené plienky, ktoré najprv odváži, aby mohla merať diurézu. Ak je
hlásený preklad novorodenca s respiračnými ťažkosťami, zloží k inkubátoru ventilátor na podporné /
riadené dýchanie. Váhu vystelie buničitou vartou, na prebaľovací stôl prestrie sterilnú plienku. Pripraví
monitor VF s funkčnou sondou. Na inkubátor si nachystá pomôcky na odsávanie a na kontrolu
žalúdočného obsahu. Pracuje rýchlo, aby dieťa mohlo byť čo najskôr prijaté.

P2

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky a prevezme bábätko od prevozového tímu, resp. sestry prítomnej pri
pôrode. Opýta sa na aktuálny stav dieťaťa. Dieťa rýchlo zváži a ihneď uloží do inkubátora do zvýšenej
polohy. Dieťa nekúpe, všetko robí v inkubátore, aby predišla tepelným stratám.

P3

Ak dieťa vyžaduje ventilačnú liečbu, dieťa najprv napojí na ventilátor: pri podpornom dýchaní natrie
nostrily Mesocainom a zasunie ich do nošteka dieťaťa, pevne ich fixuje, pri riadenom dýchaní
spolupracuje s lekárom pri fixovaní intubačnej kanyly a napolohovaní dieťaťa. Ak je dieťaťu ordinovaný
kyslík do inkubátora, nastaví požadované litre. Dieťaťu napojí sondu pulzného oximetra – ideálne na
pravú hornú končatinu. Krajčírskym metrom odmeria obvod hlavy, hrudníka, dĺžku dieťaťa.

P4

Sestra auskultačne fonendoskopom zhodnotí akciu srdca (počet P, zmeny rytmu) a dýchanie (počet
dychov, dýchacie fenomény), zmeria TT a TK. Zistené údaje zaznamená.

P5

Sestra si dezinfikuje ruky a zoberie sterilné rukavice. Zavedie sondu do žalúdka dieťaťa, ak je prítomný
žalúdočný obsah odoberie ho, a zváži výplach žalúdka s NaCl. Podľa ordinácie lekára žalúdočný obsah
pripraví na kultivačné vyšetrenie.

P6

Ak dieťa hlieni, sestra ho poodsáva, pričom postupuje podľa stanoveného štandardu.

P7

Sestra skontroluje ligatúru pupočníka, zakryje ho sterilným štvorcom. Dieťa zabalí, na nôžky obuje
ponožky, prikryje ho adhezívnou fóliou, alebo ho zabalí do kožušinky, či fusáčika,
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P8

Sestra si pripraví pomôcky na odbery, a za pomoci asistujúcej sestry prevedú odber za dodržania
sterilných podmienok s minimálnou traumatizáciou dieťaťa. Odobraté vzorky spolu so správne
vyplnenými žiadankami odošle do laboratórií. Ak lekár ordinuje snímku, zabezpečí RTG laboranta.

P9

Sestra si pripraví ordinovanú infúziu – pri jej príprave postupuje podľa stanoveného štandardu,
a ordinované lieky. Zabezpečí periférnu vénu, alebo podľa zvyklosti oddelenia spolupracuje s lekárom
pri jej zabezpečení. Podá ordinované lieky a zaháji infúznu terapiu. Ak sa lekár rozhodne pre zavedenie
CVK, nachystá pomôcky a spolupracuje s lekárom pri prevedení výkonu.

P10

Sestra stíši alarmy, prikryje inkubátor. Dieťa nechá odpočívať. Vizuálne monitoruje dieťa, kontroluje
pupočník. Ďalšie intervencie volí podľa stavu dieťaťa a ordinácie lekára.

P11

Sestra skompletizuje dokumentáciu dieťaťa: dopíše údaje do teplotky, zapíše dieťa do zošita prijatých
detí, vypíše identifikačný štítok na inkubátor a na tabuľu prijatých pacientov, dieťa zapíše do stavovej
knihy, vypíše obal chorobopisu, informovaný súhlas, poverenie na i.v. aplikáciu, antropometrický graf
u detí pod 37 GT, hárok na výsledky a iné podľa zvyklosti oddelenia.

P12

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P13

Ak sú prítomní rodičia, sestra im umožní návštevu pri inkubátore. Rodičov poučí, ako sa správať pri
vstupe na oddelenie (umyť a dezinfikovať ruky, obliecť ochranný plášť a návleky, vypnúť mobily) –
informuje ich iba v rozsahu svojich kompetencií.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa je uložené v inkubátore v termoneutrálnom prostredí v čo najkratšom čase.

V2

Dieťa má zabezpečenú parenterálnu výživu, potrebnú ventiláciu, odobratý biologický materiál do 1
hod. od prijatia.

V3

Dieťa je kľudné, nejaví známky bolestí, uložené v správnej polohe.

V4

Všetky údaje sú zaznamenané v dokumentácii.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem dieťaťa do inkubátora







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1

1

Strana

A OSE SZ/NEO/72

Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Postupovala sestra správne a dostatočne rýchlo
pri príprave lôžka, inej prístrojovej techniky a
pomôcok pri hlásenom príjme?

P2

Vložila sestra dieťa hneď po zvážení, aby predišla
tepelným stratám u dieťaťa?

P3

Dodržala sestra správny štandardný postup, ak si
dieťa vyžadovalo ventilačnú liečbu?

P4

Monitorovala sestra VF, vedela, aké odchýlky si
ma všímať?

P5

Postupovala sestra správne pri kontrole
žalúdočného obsahu?

P6

Postupovala sestra pri odsávaní (ak si to stav
dieťaťa vyžadoval) podľa odporúčaného
štandardu?

P7

Ošetrila pupočník, zabezpečila dieťaťu teplotný
komfort?

P8

Previedli sestry odbery za dodržania sterility a
zabezpečila sestra ich odoslanie so správne
vyplnenými žiadankami do laboratórií?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie sestry
Pozorovanie sestry
počas výkonu,
Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu
Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Dodržala štandardný postup pri príprave infúzii,
ordinovaných liekov, ako aj pri ich podaní?

P10

Ponechala dieťa odpočívať vo vhodnej polohe,
dodržala čas sledovania pupočníka,
monitorovania VF?

P11

Skompletizovala sestra dokumentáciu potrebnú k
príjmu?

P12

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
použitých pomôcok?

P13

Kód

VÝSLEDOK

V1

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

A OSE SZ/NEO/72

P9

Revízia č.:

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca

Áno

Nie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru

Umožnila sestra návštevu rodine, informovala ich
iba v rámci svojich kompetencii?
Kontrolné kritériá
Je dieťa uložené v inkubátore v TNP, má
zabezpečený teplotný komfort?

2z2

V2

Sú prevedené odbery a podaná liečba do 1 hod.
od prijatia? ?

V3

Je dieťa pokojné, vo vhodnej polohe, nejaví
známky bolesti?

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

V4

Sú zaznamenané všetky údaje v dokumentácii?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20- 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť súvisiaca s dojčením

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/73

Strana
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

- poskytnúť matke teoretické rady a praktické zručnosti súvisiace
s dojčením,
- poučiť matku v starostlivosti o prsníky počas dojčenia,
- naučiť matku správnu techniku dojčenia

Skupina starostlivosti:

- šestonedieľky

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s pôrodnou asistentkou

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

neonatologické oddelenie
p.p. klobúčik / cumeľ, edukačné listy, letáky, odborná literatúra,

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
P2
P3
P4

P5

P6

Sestra informuje matku o hygienických zásadách pred a po dojčení.
Sestra vysvetlí matke výhody a dôležitosť dojčenia s akceptovaním práva matky dojčiť.
Sestra zabezpečí matke súkromie počas dojčenia minimalizovaním rušivých vplyvov.
Sestra informuje matku o problematike tvorby ženského mlieka:
- význam, dôležitosť a zloženie materského mlieka,
- postupné napĺňanie prsníkov pred dojčením,
- uvoľňovanie mlieka ( aktivita sacieho a spúšťacieho reflexu).
Sestra poučí matku o rôznych polohách pri dojčení a pomôže matke zvoliť vhodnú polohu:
- horizontálna – poležiačky,
- poloha v sede: matka sedí na stoličke s nohou podopretou o stolček, dieťa podopiera vo svojom
lone,
- vertikálna poloha: matka drží dieťa vo zvislej polohe (vhodná u nedonosených detí, ktoré majú
problém s prisaním),
- futbalová poloha: dieťa leží na predlaktí matky, nožičky dieťaťa sú pozdĺž matkinho boku.
Sestra učí matku správnej technike dojčenia: dodržanie zásady „prikladanie dieťaťa k prsníku, nie prsník
dieťaťu“. Novorodenec sa má telom dotýkať matky, tvár má byť obrátená k prsníku tak, aby sa bradou
a noštekom dotýkala prsníka. Ústa novorodenca majú byť vo výške bradavky, hlava a telo v jednej línií.
Pri nesprávnom priložení dochádza k popraskaniu bradaviek.

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

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

P7

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Starostlivosť súvisiaca s dojčením

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/73
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Sestra realizuje nácvik správneho pridržiavania prsníka matky:
- prsník pridržiava tak, aby sa prsty nedotýkali dvorca,
- prsník matka podopiera zdola všetkými prstami okrem palca, ktorý je položený vysoko nad
dvorcom a spolu s ukazovákom pod dvorcom tvorí písmeno „C“.

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

Sestra vysvetlí matke, ako vyvolať u dieťaťa hľadací reflex:
- dotknutím sa ústočiek dieťaťa prstom alebo bradavkou,
- vytlačením kvapky mlieka na bradavku a dotýkať sa ňou ústočiek dieťaťa. Sestra upozorní
matku, že široko otvorené ústa ako pri zívaní sú správnou odpoveďou na dráždivý podnet.
Sestra realizuje nácvik správneho priloženia dieťaťa k prsníku tak, aby:
- uchopilo a salo nielen bradavku, ale čo najväčšiu časť dvorca a to viac pod bradavkou, ako nad
ňou,
- -viac areóly bolo vidno nad ústami,
- pri správnom priložení je spodná pera vyvrátená dozadu, brada a špička nosa sa tesne dotýka
matkinho prsníka ämatka nemá odtláčať prsník od nosa dieťaťa, dieťa je schopné dýchať
okrajom nozdier),
- pri správnom priložení dieťa saje pomaly – hlboké satie (vidno pohyb ušníc), prehĺta s pauzami.
Sestra vysvetlí matke, že má podporovať dojčenie podľa chuti a potrieb dieťaťa, tzv. „dojčenie na
požiadanie, bez obmedzovania frekvencie a dĺžky:
- frekvencia kŕmenia je individuálna, pohybuje sa v rozmedzí 6 -15 krát za 24 hod.,
- dĺžka kŕmenia sa pohybuje od 10 do 30 min., treba dieťa spontánne pustiť prsník. Ak je
potrebné dojčenie prerušiť, odporúča sa vsunúť malíček do úst novorodenca,
- ponúkať v prvé dni oba prsníky pri každom dojčení, neskôr nechať sať pri jednom dojčení iba
jeden prsník , čím sa zabezpečí dieťaťu dostatok tak predného (bohatého na vodu), ako aj
zadného (bohatého na tuky) mlieka. Pri hypolaktácii matka má ponúkať oba prsníky pri každom
dojčení.
Sestra poučí matku o správnej starostlivosti o bradavky:
- nepoužívať mydlo na bradavky,
- očistené bradavky nechať voľne vyschnúť,
- realizovať masáž a vyťahovanie pri plochých a invertovaných bradavkach,
- v indikovaných prípadoch používať mušle / klobúčiky,
- dojčenie začínať na menej bolestivej strane
- používať bavlnené prádlo.
Sestra v spolupráci s pôrodnou asistentkou poučí matku o vyprázdnení prsníkov:
- pred dojčením vykonať jemnú masáž smerom k bradavke,
- poučí matku o uprednostnení odstriekavania mlieka rukou,
- ak matka trvá na využití odsávačky, poučí ju o správnom použití,
- a o skladovaní a zohrievaní materského mlieka.
Sestra v spolupráci s pôrodnou asistentkou edukuje matku aj o problematike oneskorenej sekrécie:
- používať relaxačné techniky pred dojčením – tiché prostredie, pohodlná poloha, masáž a teplý
obklad na prsníky,
- dostatočný pitný režim, sústrediť sa na dieťa a masážou chrbta podporiť oxytocínový reflex.
V prípade mastitídy sestra dbá nato, aby: matka mala kľud na lôžku, dbala na dostatočné
vyprázdňovanie prsníkov a pred dojčením jej prikladá na prsníky teplý vlhký obklad.
Sestra edukuje matku o zásadách správnej životosprávy počas dojčenia:
- vyvážená strava s dôrazom na pitný režim – min. 3 l tekutín denne,
- poskytne matke dostatok informácii o vhodných a nevhodných potravinách a nápojoch,
- zákaze fajčenia, užívania alkoholu, liekov a iných drog.

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

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

Revízia č.:

1

Starostlivosť súvisiaca s dojčením
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01.11.2014
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Sestra zaznamená do dokumentácie zistené údaje o technike dojčenia, o vedomostnej úrovni matky
súvisiacej s dojčením. V prípade pretrvávajúcich problémov matke ponúkne kontakt na skupinu
podpory dojčenia / laktačnú poradkyňu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Matka je oboznámená s významom a dôležitosťou dojčenia.

V2
V3

Matka je poučená o správnej technike dojčenia.
Matka spolupracuje so sestrou a dodržiava jej inštrukcie.

V4
V5

Matka je oboznámená so zásadami správnej životosprávy a starostlivosti o ošetrovanie prsníkov.
Ošetrovateľská dokumentácia obsahuje údaje súvisiace s dojčením.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Starostlivosť o dojčenie, resp.
edukácia matky o dojčení

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1-2

PROCES







Kontrolné kritériá
Informovala sestra matku o výhodách dojčenia,
poučila ju o hygienickej starostlivosti o prsníky?

P3

Zabezpečila matke dostatok súkromia pri
dojčení?

P4

Informovala matku o problematike tvorby
mlieka?

P5

Poučila matku o rôznych polohách pri dojčení?

P6-9

Realizovala s matkou nácvik správneho priloženia,
techniky dojčenia?

P10

Informovala matku o „dojčení na požiadanie?“

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

1b

0b

2b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru i
matku

Pozorovanie
novorodenca,
Otázka pre matku

Otázka pre matku
P11-12

Poučila matku o správnej starostlivosti
o bradavky, vyprázdňovaní prsníkov?

UPOZORNENIE:




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

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

PROCES

P13-14

Platné od:

01.11.2014
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2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Je matka informovaná o význame, dôležitosti
dojčenia?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

1b

0b

V2-3

Ovláda techniku dojčenia, dodržiava inštrukcie
sestry?

Otázka pre matku,
pozorovanie matky

2b

0b

V4

Bola matka oboznámená o správnej životospráve,
starostlivosti o prsníky?

Otázka pre matku

1b

0b

V5

Obsahuje ošetrovateľská dokumentácia údaje
súvisiace s dojčením, edukáciou matky?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P15

Poučila matku o správnej životospráve, výžive
počas dojčenia?

P16

Zaznamenala do dokumentácie údaje súvisiace
s dojčením?

Kód
V1
VÝSLEDOK

1

Strana
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Spolupracovala s pôrodnou asistentkou pri
edukácii matky o oneskorenej laktácii, mastitíde?

Revízia č.:

Otázka pre matku

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 25 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 24 – 23 ( bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PED/74

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:



zabezpečiť plynulý proces prijatia pacienta do zdravotníckeho
zariadenia



uspokojiť primárne a sekundárne potreby pacienta



splniť diagnostický a terapeutický program

Skupina starostlivosti:

P/k s indikáciou príjmu na oddelenie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

podľa zdravotného stavu pacienta

Š4

Dokumentácia:

Ošetrovateľská/zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa po príchode p/k /podľa veku/, zákonného zástupcu na oddelenie pacientovi predstaví a vysvetlí priebeh prijatia, overí si, či informáciám porozumel

P2

Sestra dbá profesionálnym vystupovaním na:
•
•
•

redukciu stresu pacienta,
komunikáciu príbuzných a blízkych pacienta,
informácie o tom, v akom čase môžu navštevovať pacienta

P3

Sestra zabezpečí vykonanie sanitárneho filtra, u pacientov so zníženou pohyblivosťou a u imobilných
pacientov sestra posúdi stav kože a do dokumentácie zaznamená výskyt dekubitov, hematómov, vyrážok a inej zmeny vzhľadu kože

P4

Sestra zabezpečí spísanie a uloženie vecí a cenností, zákonný zástupca necháva zlaté veci na vlastnú
zodpovednosť, túto vôľu nechá podpísať

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

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

P5

OSE SZ/PED/74

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z2

Sestra:
informuje pacienta /podľa veku/o priestoroch na oddelení, uvedie ho do izby a predstaví ho ostatným
pacientom
uloží pacienta na lôžko, zabezpečí bočnice, aby predišla pádu pacienta z lôžka /podľa veku/
podá pacientovi základné informácie o pohybovom režime, o spôsob podávania stravy, liekov, príprave
na ošetrenie, odber biologického materiálu a čase vizít

P6

Sestra zaeviduje p/k do stavu pacientov a do predpisu stravy

P7

Sestra zaznamená do ošetrovateľskej dokumentácie:



P8

údaje o prijatí, prípadne o alergii
odoberie sesterskú anamnézu /podľa veku/ vykoná fyzikálne vyšetrenie, zmeria fyziologické
funkcie, stanoví sesterské diagnózy, ciele, plán ošetrovateľskej starostlivosti a vykoná potrebné ošetrovateľské výkony do 24 hodín od prijatia pacienta
Sestra pripraví pomôcky na odbery krvi, zabezpečí ďalšie vyšetrenia podľa ordinácie lekára

P9

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok použitých počas príjmu

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k/ je uložený do čistej, suchej postele a má zaistenú bezpečnosť

V2

P/k/ má vypísanú predpísanú dokumentáciu, zmerané a zaznamenané fyziologické funkcie,
hmotnosť, výšku a všetky dôležité pozorovania v ošetrovateľskej dokumentácii

V3

P/k má zostavený plán starostlivosti do 24 hodín po prijatí

V4

P/k sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje v súlade s plánom starostlivosti

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

Audit ošetrovateľského
štandardu

Príjem pacienta
č.:
Platné od:

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/74

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu príjem dieťaťa

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1

Otázka pre sestru
Otázka pre pacienta
Pozorovanie sestry počas činnosti
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
Kontrola pomôcok
Kontrola prostredia

Kontrolné kritériá
Má sestra potrebné vedomosti a zručnosti na
realizáciu výkonu?
Ovláda sestra postup pri príjme dieťaťa?

Metóda hodnotenia

Otázka pre sestru

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Š2

Zabezpečila sestra vhodné prostredie pre príjem
dieťaťa?

Kontrola prostredia

Š3

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

Š4

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kód

Kontrolné kritériá
Vysvetlila sestra detskému p/k/zákonnému
zástupcovi dieťaťa priebeh prijatia na oddelenie?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

P1

PROCES








P2

Postupovala sestra počas príjmu dieťaťa podľa
kritérií P2?

Otázka pre sestru

1b

0b

P3

Zabezpečila sestra vykonanie sanitárneho filtra?

Otázka pre sestru

1b

0b

P4-5

Postupovala sestra podľa kritérií P4-5?

2b

0b

P6-7

Zaevidovala sestra p/k do predpísanej
dokumentácie, vypracovala plán ošetrovateľskej
starostlivosti?

2b

0b

Otázka pre sestru
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

P8

Pripravila sestra pomôcky na odber materiálu pri
príjme?

P9

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok použitých pri príjme?

Kód

VÝSLEDOK

A OSE SZ/PED/74

Kontrolné kritériá
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1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola pomôcok

V1

Je p/k uložený do čistej postele?

V2

Má p/k vypísanú požadovanú dokumentáciu?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V3

Má p/k zostavený plán starostlivosti do 24 hod od
prijatia?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V4

Má p/k ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú
v súlade s plánom starostlivosti?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16 - 15 bodov (94 % - 88%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Príjem matky k dieťaťu

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/NEO/75

1z 2

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

-

Skupina starostlivosti:



Dátum kontroly:

Strana

Zabezpečiť plynulý proces prijatia matky k dieťaťu
Eliminovať stres matky z neznámeho prostredia a uľahčiť proces
adaptácie na oddelení
matky hospitalizovaných detí

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra),
zdravotnícky asistent

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie

Š3

Pomôcky :

Ústavná bielizeň,
príbor a hrnček – ak nemá mamička vlastný

Š4

Dokumentácia :

Informovaný súhlas, edukačný list, dodatočné hlásenie na predpis stravy

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa matke po príchode na oddelenie predstaví a ukáže jej priestory oddelenia určené matkám:
izbu pre mamičky, sociálne zariadenia, miesto na uloženie osobných vecí .

P2

Sestra zistí zdravotný stav matky: aké lieky užíva, diétny režim, aktuálne problémy. Matku upozorní, že
ako doprevádzajúca osoba nebude mať zabezpečenú lekársku starostlivosť, preto v prípade
akýchkoľvek zdravotných problémov má o svojich ťažkostiach upovedomiť personál.

P3

Sestra dá matke ústavnú bielizeň a vyzve ju, aby pri vstupe na izbu s bábätkami prichádzala oblečená
iba v ústavnej bielizni. Zároveň ju upozorní, že v prípade návštev, ak vychádza mimo oddelenie sa musí
prezliecť do civilného šatstva. Domáci úbor môže využívať aj na izbe matiek.

P4

Sestra informuje matku o: režime dňa na oddelení, nutnosti zvýšenej hygieny genitálií a prsníkov,
povinnosti finančnej úhrady za stravu podľa zvyklosti oddelenia, možnosti využitia platených služieb na
oddelení – napr. prepichovanie uši, možnosti uloženia si cennosti a finančného obnosu v trezore,
o právach hospitalizovaného pacienta a dieťaťa, o možnosti návštev. Matke odporučí stravu vhodnú pre
dojčiace matky. Poučí ju o: zákaze užívania alkoholu, cigariet a iných drog, prijímaní návštev na
oddelení, svojvoľnom opúšťaní oddelenia, poskytovaní informácii o iných hospitalizovaných deťoch.
Matke ponúkne edukačný materiál.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Príjem matky k dieťaťu

Platné od:

01.11.2014
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P5

Sestra požiada matku, aby si označovala ukladané potraviny do chladničky menom a dátumom,
ponúkne jej možnosť využívať elektrické spotrebiče: rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnú rúru.

P6

Sestra vyžiada od matky preukaz poistenca, občiansky preukaz, vyplní dokumentáciu a dá matke
podpísať informovaný súhlas.

P7

Sestra nechá matku, aby absolvovala vstupný filter: sprcha + oblečenie do ústavnej bielizne.

P8

Sestra telefonicky zabezpečí stravu matke z ústavnej kuchyne, vyplní dodatočné hlásenie na predpis
stravy.

P9

Sestra prezlečenú matku prevedie po oddelení, aby jej ukázala priestory oddelenia. Matku zavedie na
izbu, kde má lôžko jej bábätko. Pred vstupom do izby matku poučí o umývaní a dezinfekcii rúk.

P10

Ak to aktuálny stav dieťaťa dovoľuje, vloží matke dieťa do rúk, ak nie, dovolí matke dotknúť sa bábätka
v inkubátore a prihovoriť sa mu.

P11

Ak je dieťa stabilizované, pri najbližšom kŕmení matku zaučí do starostlivosti o dieťa: ukáže jej
prebaľovanie, masírovanie, pomôže matke pri dojčení a odstriekavaní mlieka.

P12

Sestra zabezpečí administratívne prijatie matky a priloží získanú dokumentáciu do chorobopisu dieťaťa.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Matka pozná priestory oddelenia.

V2

Matka ovláda režim na oddelení.

V3

Matka nepociťuje psychické napätie súvisiace s príjmom na oddelenie.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu príjem matky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre matku,
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii pomôcky a miesto k
vykonaniu príjmu matky?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu matky ?

Kontrola

Áno

Nie

3b

0b

1b
0b

dokumentácie

Kód

PROCES

P1-2

Kontrolné kritériá

Metóda
hodnotenia
Predstavila sa sestra matke, prevzala potrebnú do- Otázka pre matku,
kumentáciu po príchode na oddelenie a vysvetlila jej
kontrola
priebeh prijatia?
dokumentácie

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

P3

Komunikovala sestra profesionálnym spôsobom a
poskytla matke všetky potrebné informácie?

P4-7

Dodržala sestra všetky kroky príjmu matky na oddelenie?

4b

0b

P 8-9

Poskytla sestra matke informácie týkajúce sa pobytu Otázka pre matku
na pediatrickom oddelení?

2b

0b

P 10

Spolupracovala sestra s matkou?

1b

0b

Otázka pre matku

Otázka pre matku

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
VÝSLEDOK

V1

A OSE SZ/PED/75

Kontrolné kritériá
Má matka informácie súvisiace s prijatím a priebehom hospitalizácie?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre matku

1b

0b

V2

Má matka vypísanú potrebnú dokumentáciu?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V3

Spolupracuje matka a sestra počas príjmu?

Otázka pre matku,
otázka pre sestru

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16- 15 bodov (94 % - 88%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Zabezpečiť efektívne prijatie novorodenca s minimálnou traumatizáciou

Skupina starostlivosti:

novorodenci na úseku fyziologických novorodencov (ďalej len UFN)

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

Neonatologické pracovisko

Š3

Pomôcky :

Na prvé ošetrenie novorodenca – viď. OSE SZ/PED/86,
fonendoskop,
oblečenie,
inkubátor,
p.p. pomôcky na odber krvi

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná / ošetrovateľská

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra začne príjem novorodenca po narodení v pôrodnej sále tak, že vykoná:
-

prvé ošetrenie novorodenca - štandard č....
monitorovanie novorodenca v pôrodnej sále

P2

Sestra preloží novorodenca z pôrodnej sály podľa aktuálneho stavu a zvyklosti pracoviska na
novorodenecký observačný box. Ak ide o patologického novorodenca, kontaktuje vyššie pracovisko.

P3

Ak sa o novorodenca na UFN stará iná sestra, prevezme od ošetrujúcej sestry informácie o starostlivosti
a adaptácii novorodenca v pôrodnej sále.

P4

Sestra uloží novorodenca na lôžko – ideálne do vyhriateho inkubátora, čím minimalizuje tepelné straty
u dieťaťa.

P5

Sestra vykoná u novorodenca fyzikálny assesment.

P6

Sestra zabezpečí administratívne prijatie novorodenca.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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P7

Sestra informuje lekára o popôrodnej adaptácii novorodenca, v prípade potreby vykoná ordinácie
lekára – napr. odbery.

P8

Sestra monitoruje dieťa, zaznamená vitálne funkcie, kontroluje pupočník.

P9

Sestra poskytuje následnú starostlivosť novorodencovi podľa rozhodnutia lekára:
-

P10

ROOMING –IN systémom
na inom úseku neonatologického pracoviska

Sestra vyplní dokumentáciu súvisiacu s príjmom dieťaťa na UFN.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec je prijatý efektívne, s minimálnou traumatizáciou.

V2

Novorodenec je administratívne prijatý na UFN.

V3

V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s príjmom na UFN.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príjem novorodenca na úsek
fyziologických novorodencov

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1 -2

PROCES







Kontrolné kritériá
Umiestnila sestra novorodenca na observačný
box po prvom ošetrení a monitorovaní
novorodenca na pôrodnej sále?

P3

Zistila informácie o adaptácii dieťaťa?

P4-5

Vykonala fyzikálny assesment u dieťaťa
umiestneného na lôžku / v inkubátore?

P6

Zabezpečila administratívne prijatie
novorodenca?

P7

P8

Informovala lekára o popôrodnej adaptácii
novorodenca, zrealizovala prípadné ordinácie
lekára?
Monitorovala dieťa, skontrolovala pupočník?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

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

Poskytla sestra následnú starostlivosť
novorodencovi podľa rozhodnutia lekára?

P10

Zaznamenala sestra všetky údaje súvisiace s
príjmom novorodenca na UFN do dokumentácie?

Kód
VÝSLEDOK

V1
V2

V3

Kontrolné kritériá
Je novorodenec prijatý efektívne, s minimálnou
traumatizáciou?

1
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Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca

Je novorodenec prijatý administratívne na UFN.
Sú v dokumentácii zaznamenané všetky údaje
súvisiace s príjmom novorodenca?

2z2

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 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:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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procesuálny štandard ošetrovateľského výkonu


Cieľ:

Strana



pasterizáciou podľa Holdera upraviť odstriekané materské
mlieko pre potreby novorodeneckého oddelenia na
zabezpečenie výživy materským mliekom
správne prevedenou pasterizáciou zabezpečiť mikrobiálne
nezávadné požitie materského mlieka ( až na dobu 1 mesiac)

Skupina starostlivosti:

zdraví aj patologickí novorodenci na zabezpečenie adekvátnej výživy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca v banke ženského mlieka

Š2

Prostredie:

banka ženského mlieka

Š3

Pomôcky :

1ks sterilný plášť,
1ks maska,
1ks čiapka,
2ks sterilné rukavice,
dezinfekčný roztok,
2ml sterilné striekačky + sterilné skúmavky – na odber vzorky z mlieka( na 100ml 1
ks ),
100ml sterilné fľaštičky na pasterizáciu,
fľaše s odstriekaným materským mliekom,
lakmusový papierik na určenie pH mlieka,
odmerný valec a hustomer,
leukoplast,
pasterizátor,
destilovaná voda,
štítky na označenie vzoriek

Š4

Dokumentácia :

žiadanky na OHS /PC forma, zošit na evidenciu darkýň materského mlieka, zošit na
evidenciu výdaja materského mlieka

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra si po príchode do mliečnej banky umyje a dezinfikuje ruky aj pracovnú plochu.

P2

Sestra si vyberie na stôl fľaše s odstriekaným materským mliekom z mrazničky. Matky odstriekavajú

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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mlieka

Platné od:
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materské mlieko do sterilných fliaš, na ktoré označia meno, dátum a čas odsávania. Materské mlieko
uskladňujú v mrazničke na to určenej pri teplote -18 až -20°C. Uskladňuje sa iba MM matiek HIV, HBsAg
a BWR negat. Sestra rozmrazí odstriekané materské mlieko pri izbovej teplote, alebo vo vodnom kúpeli
s teplotou 35 až 36°C.
P3

Sestra si pred samotným výkonom pasterizácie znova dezinfikuje ruky, oblečie sterilný plášť, masku
, čiapku a rukavice.( Je vhodné, aby mlieko chystala sestra zdravá).

P4

Sestra sterilnou striekačkou zoberie vzorku mlieka z každej fľaše na vyšetrenie K+C. Skúmavku označí
štítkom, na ktorom je vyznačené meno darkyne a vzorka po odsatí.

P5

Sestra zmeria špecifickú váhu mlieka a Ph – hodnoty zapíše do zošita evidencie darkýň, v ktorom každá
darkyňa má svoje poradové číslo.

P6

Sestra preleje mlieko zo zberných fliaš do pripravených 100ml sterilných fľaštičiek, fľaše zatvorí
gumenou zátkou a uloží do pasterizátora. Dozrie, aby zátka na fľaštičke nebola poškodená a dobre
tiesnila.

P7

Sestra naleje do pasterizátora destilovanú vodu po určenú značku, vodu zohreje na 62°C, pri tejto
teplote nechá fľaštičky s mliekom pasterizovať 30 min. / v novšom type pasterizátora sa voda nahrieva
počas procesu pasterizácie, pasterizátor po pasterizácii signalizuje ukončenie pasterizácie/. Podľa
možností do pasterizátora vkladá iba fľaštičky s mliekom od jednej darkyne, aby predišla zámene mlieka.

P8

Sestra vyberie fľaštičky z pasterizátora, každú označí štítkom, na ktorom je meno darkyne a jej
poradové číslo, MM po pasterizácii, dátum pasterizácie a expirácie.

P9

Sestra v sterilných rukaviciach odoberie z každej pasterizovanej 100 ml fľaštičky sterilnou striekačkou
vzorku mlieka po pasterizácii (1-2 ml, na každú vzorku použije novú striekačku a skúmavku), skúmavku
označí menom darkyne, jej poradovým číslom a napíše na ňu MM po pasterizácii.

P10

Sestra nechá pasterizované uzavreté fľaštičky s MM vychladnúť pri izbovej teplote, potom ich vloží do
mrazničky ( je určená iba na uskladnenie pasterizovaného MM), a označí ich heslom „nebrať“ – až do
výsledkom z mikrobiológie.

P11

Sestra odošle všetky vzorky mlieka pred a po pasterizácii spolu so správne vyplnenými žiadankami na
vyšetrenie K+C.

P12

Sestra vyleje vodu z pasterizátora, nechá ho vysušiť. Použité pomôcky dekontaminuje, plochu
dezinfikuje.

P13

Sestra po doručení výsledkov z mikrobiológie pretriedi mlieko, ktoré je bakteriologicky závadné, a teda
nie je možné ho použiť na kŕmenie zlikviduje. Mlieko vhodné na kŕmenie preloží do poličky s heslom „
môže sa použiť“. Mlieko je použiteľné 2 mesiace, ak je správne uskladňované pri teplote do -20°C.
Mlieko nevhodné nechá rozmraziť, vyleje, fľaštičky umyje saponátom a zašle ich do centrálnej
sterilizácie.

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

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

ošetrovateľský štandard
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P14

Sestra, ktorá berie mlieko na kŕmenie zaznamená do zošita evidencie výdaja materského mlieka meno
dieťaťa, ktorému bude mlieko podané, poradové číslo darkyne a dátum podania mlieka.

P15

Sestra pred kŕmením vybranú fľaštičku mlieka nechá rozmraziť pri izbovej teplote alebo vo vodnom
kúpeli pri 37°C, nie v mikrovlnej rúre! Rozmrazené mlieko sa musí spotrebovať do 24 hod., a má byť
skladované v chladničke pri teplote 4 – 8°C.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Mlieko na pasterizáciu je pripravované za dodržania podmienok sterility.

V2

Proces pasterizácie prebehol podľa stanovených predpisov, bol dodržaný čas a teplota doporučené
výrobcom.

V3

Odstriekané aj pasterizované mlieko je uskladnené pri správnej teplote, je dodržaný čas, dokedy má byť
spotrebované.

V3

Je vedená presná evidencia dárkyň materského mlieka.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Príprava – pasterizácia materského
mlieka

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

PROCES







Kontrolné kritériá
Umyla a dezinfikovala si ruky pri vstupe do banky
ženského mlieka?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Vybrala sestra na pasterizáciu mlieko vhodne
uskladnené, mlieko zdravých matiek?

1b

0b

P3

Pripravovala mlieko sestra zdravá, správne
oblečená?

1b

0b

P4

Odobrala sestra pred pasterizáciou vzorku z
každej fľaše odstriekaného mlieka?

1b

0b

P5-7

Dodržala sestra postup pri príprava a samotnej
pasterizácii /doporučený výrobcom
pasterizátora)?

3b

0b

P8

Označila dôsledne fľaštičky po pasterizácii, tak,
aby sa predišlo prípadnej zámene MM?

1b

0b

P9

Dodržala podmienky sterility pri odbere vzoriek
na K+C, vzorky správne označila?

1b

0b

P10

Uložila pasterizované MM do chladničky až po
vychladnutí?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Otázka pre sestru

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Zabezpečila sestra odoslanie vzoriek so správne
vyplnenými žiadankami do laboratória?

P12

Nechala pasterizátor vyschnúť, dezinfikovala a
upratala všetky použité pomôcky?

P13

Po doručení výsledkov z laboratória sestra
vytriedila nepoužiteľné mlieko?

P14

Je vedená evidencia o spotrebe mlieka?

P15

Je dodržaný postup pri rozmrazovaní, ohreve
mlieka až po jeho podanie?

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Boli dodržané podmienky sterility pri príprave
mlieka, odbere vzoriek?

V2

Prebehol proces pasterizácie podľa predpisov
doporučených výrobcom pasterizátora?

V3

Je správne uskladnené pasterizované materské
mlieko?

V4

Je vedená presná evidencia darkýň mlieka?

1
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1b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Kontrola prostredia

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 24 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 23 - 22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Príprava parenterálnej výživy

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/NEO/78
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procesuálny štandard výkonu


Cieľ:

Strana



pripraviť parenterálnu výživu za aseptických podmienok, pri
dodržaní kompatibility jednotlivých komponentov
zabezpečiť sterilitu a správne uskladnenie pripravenej
parenterálnej výživy

Skupina starostlivosti:

- novorodenec s indikáciou parenterálnej výživy

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s druhou sestrou

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – vyšetrovňa, 15 min. pred prípravou parenterálnej
výživy vyžiarená, v čase prípravy bez prístupu pacientov / iného personálu

Š3

Pomôcky :

Roztoky podľa aktuálnej ordinácie ( 5%G, _ 40%, Fyziologický roztok, aminovenos,
lipidy, NaHCO3),
ordinované lieky (minerály, vitamíny, stopové prvky),
5 ks sterilné tampóny,
dezinfekčný roztok,
2 ks aspiračné tŕne,
3 ks ihly,
2 ks infúzne hadičky dlhé a krátke,
1 ks trojcestný / viaccestný ventil (discofix) - , instopen,
2 ks bakteriálne filtre ( sterifix),
2 ks infúzne striekačky,
3 ks jednorazové striekačky všetkých veľkostí,
3 ks jednorazové ihly – množstvo záleží od množstva pripravovaných infúzii,
leukoplast,
oblečenie pre personál: sterilný plášť, maska, čiapka, rukavice,
dezinfekčný roztok na dezinfekciu rúk a plôch,
1 ks sterilná rúška,
emitná miska

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

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

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

Sestra pred prípravou infúzii vyvetrá miestnosť, dezinfikuje plochu pracovného stola a zapne žiarič.
Zavrie dvere do miestnosti, aby zamedzila vstupu matiek a ostatného personálu. Ak je pracovisko
vybavené laminárnym boxom, pripraví ho.

P2

Obe sestry si pred prípravou umyjú a dezinfikujú ruky. Oblečú si sterilnú masku, čiapku a nakoniec plášť.
Sestra, ktorá bude pripravovať infúzie si natiahne sterilné rukavice.

P3

Asistujúca sestra vyberie na vydezinfikovanú plochu fľaše a ampulky s ordinovanými liekmi. Skontroluje
expiráciu liekov. Tampónom s dezinfekčným roztokom dezinfikuje miesta zlomu ampuliek a zátky fliaš.
Odezinfikované ampulky pootvára. Podá sestre sterilnú rúšku, ta ju prestrie na plochu. Na ňu asistujúca
sestra vysype sterilné pomôcky: aspiračné tŕne, striekačky, ihly. Priebežne ich počas výkonu dopĺňa.

P4

Sterilná sestra perforuje zátku fľaše aspiračným tŕňom alebo ihlou. Podľa požadovaného množstva si
buď natiahne základný roztok – glukózu alebo fyziologický roztok do striekačky, alebo z fľaše odťahuje
jednorazovou striekačkou glukózu, aby vo fľaši ostalo požadované množstvo.

P5

Asistujúca sestra podáva sterilnej sestre ampulky / roztoky tak, aby ich sterilná sestra mohla naťahovať
sterilnou ihlou a striekačkou (veľkosť striekačky volí podľa množstva požadovaného lieku). Tie vstrekuje
do fľaše / striekačky so základným roztokom. Obe sestry pozorne sledujú názov, koncentráciu
a množstvo nasatého lieku. Po vstreknutí lieku striekačku a ihlu vyhodí. Odporúča sa nasávať roztoky
a lieky v takomto poradí: glukóza, aminokyseliny, Na, K, Mg, Ca. Lipidy spolu s heparínom zvlášť, pričom
kryje striekačku aj infúznu súpravu alobalom. Takisto chráni niektoré stopové prvky - podľa odporúčania
výrobcu. Sestry poznajú osobitosti prípravy jednotlivých roztokov, ak nie, tak prípravu konzultujú
s lekárom.NaHCO3 s aqou taktiež zvlášť.

P6

Sestra po ukončení mixtúry opatrne premieša striekačku, ak infúziu pripravovali do fľaše, urobí to
asistujúca sestra: pohyb zo strany na stranu. Aspiračný tŕň po natiahnutí mixtúry do striekačky zavrie (
ak použila ihlu, do ihly zastokne sterilnú striekačku).

P7

Prvú dávku infúzie sestra pripraví s infúznou hadičkou, trojcestným ventilom (viaccestným, ak má dieťa
ordinované podanie viacerých roztokov naraz), instopenkou, bakteriálnym filtrom a predlžovacou
hadičkou. Takto pripravenú dávku infúzie sterilná sestra zloží na podnos tak, aby sa ničoho nedotkla.

P8

Asistujúca sestra označí nachystanú striekačku menom dieťaťa, dátumom, zložením mixtúry,
ordinovanou rýchlosťou podávania. Na fľašu so zbytkom infúzie prilepí lístok na ktorom je meno dieťaťa,
dátum pripravovanej infúzie, zloženie infúzie a rýchlosť podania. Ak chystala sestra infúziu do
striekačiek, každú striekačku vloží naspäť do sterilného sáčku a každú zvlášť označí (údaje také isté ako
na fľaši). Pripravenú infúziu odloží do chladničky vyčlenenej iba na lieky, udržiava ju pri teplote do – 6 °C.
potom obe sestry pokračujú v príprave infúzie pre ďalšie dieťa.
Asistujúca sestra po príprave všetkých mixtúr zvyšky použitých roztokov prelepí a uloží na 24 hod. do
chladničky pre prípadnú mikrobiálnu kontrolu. Prázdne ampulky zlikviduje.

P9
P10

Asistujúca sestra dezinfikuje plochu po príprave infúzii. Zabezpečí, aby sa použité oblečenie dostalo do
prania a na resterilizáciu.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra zanesie infúziu na izbu k danému dieťaťu, kde sa po overení totožnosti dieťaťa vymieňa celý
infúzny set (min. 1 x za 24 hod.). Každá výmena setu, či striekačky sa vykonáva až po dôkladnej
dezinfekcii rúk.
Sestra zaznamená do denného záznamu dieťaťa meno sestier, ktoré infúziu pripravovali, ako aj čas
výmeny infúzneho setu.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Totálna parenterálna výživa je pripravená za dodržania zásad asepsy.

V2

Pri príprave jednotlivých mixtúr boli dodržané pravidla pridávania jednotlivých komponentov.

V3

V roztoku nie sú prítomné plávajúce časti, zhluky, neprimerané zafarbenie.

V4

V chladničke sú uložené správne označené infúzie v sterilnom obale.

V5

V dokumentácii dieťaťa sú zaznamenané mena sestier, ktoré infúziu pripravovali.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Príprava parenterálnej výživy







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra miestnosť i plochu pred
prípravou infúzii?
Obliekli si sestry sterilné plášte, kryli vlasy
čiapkou, ústa rúškou, pripravujúca sestra aj
sterilné rukavice?

P2

1
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Š1

P1

Revízia č.:

P3

Nachystala asistujúca sestra pomôcky a lieky,
skontrolovala ich expiráciu?

P4-6

Postupovali sestry pri príprave mixtúr podľa
jednotlivých krokov v P4-P6?

P7

Pripravila sestra 1.striekačku podľa bodov v P7 ?

P8

Označila sestra pripravenú striekačku, ako aj
zvyšok infúzie potrebnými údajmi, správne uložila
pripravenú infúziu?

P9

Uložila sestra zvyšky nepoužitých liečiv?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

Pozorovanie sestry
počas výkonu,
Otázka pre sestru

Kontrola pomôcok
(infúzie)

Otázka pre sestru

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

3b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P10

Upratala asistujúca sestra použité pomôcky,
dezinfikovala plochu po ukončení prípravy?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P11

Dodržal sa postup pri výmene infúzneho setu tak,
aby sa nenarušila sterilita pripraveného roztoku?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P12

Zaznamenala sestra do dokumentácie mena
sestier pripravujúcich infúziu, ako aj čas výmeny
setu?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Bola pripravená parenterálna výživa za dodržania
podmienok asepsy?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kód
V1

VÝSLEDOK

Revízia č.:

V2

Bol dodržaný odporúčaný postup pri miešaní
mixtúr?

V3

Je pripravený roztok bez zhlukov, neprimeraného
zafarbenia?
Kontrola roztoku

V4

Bola pripravená parenterálna výživa správne
uložená, dostatočne označená?

V5

Boli v dokumentácii dieťaťa zaznamenané mena
sestier pripravujúcich infúziu?

Kontrola
dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 20 - 19 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 18 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:



bezpečná príprava umelej výživy pre dojčatá



uspokojenie základných biologických potrieb

Skupina starostlivosti:

Dojčatá na lôžkovom oddelení

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, asistent výživy

Š2

Prostredie:

Mliečna kuchynka

Š3

Pomôcky :

Sušené mlieko,
prevarená, vlažná, zdraviu neškodná voda,
nádoba na rozmiešanie mliečneho prípravku,
odmerka, habarka na rozšľahanie,
kuchynská váha,
naberačka,
sterilné hrnce,
Petriho miska na váženie sušeného mlieka,
cukor,
sterilná dojčenská fľaša,
špeciálny uzáver na fľašu.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra/asistent výživy pri príprave sušených mliek dodržiava stanovené dávkovanie a pracovný
postup, ktorý je uvedený na obale každého druhu mliečneho pokrmu, štandardná príprava je 30
ml prevarenej vody + 1 odmerka sušeného mlieka, ktorá je súčasťou formuly mlieka

P2

Sestra/asistent výživy pripravuje mliečne pokrmy, odvary, čaje, ovocné šťavy v čistej časti MK za
aseptických podmienok

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

ošetrovateľský štandard
Príprava umelej dojčenskej výživy
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra/asistent výživy pred prípravou mliečneho pokrmu:







P4

OSE SZ/PED/79

Revízia č.:

nachystá si sterilné pomôcky zo sterilizátora,
vydezinfikuje stôl predpísaným spôsobom,
prevarí potrebné množstvo vody a pripraví do sterilného hrnca pre prípravu väčšieho
množstva umelej výživy,
pripraví sterilné dojčenské fľaše, ktoré označí menom hospitalizovaných dojčiat,
ak pripravuje väčšie množstvo umelej výživy, tak si na potravinovej váhe v sterilnej
Petriho miske odváži potrebné množstvo sušeného mlieka,
odvážené sušené mlieko vsype do hrnca s prevarenou vlažnou vodou, habarkou mlieko
rozšľahá a cez sitko preleje do sterilného džbánu

Sestra/asistent výživy po príprave:
 naplní fľašu s menom pacienta množstvom mlieka podľa ordinovaného množstva
 uzatvorí naplnenú fľašu sterilným vrchnákom, poprípade sterilnou alobalovou fóliou
 expeduje takto pripravenú umelú výživa na jednotlivé ošetrovacie jednotky, ev. na iné
oddelenia
Ak pripravuje umelú výživu aj na nočné dávky:
 mlieko uskladní v chladničke pri teplote najviac 4oC až do podania,
 vedie záznam o tepelnom ošetrení mlieka a o manipulácii s ním

P5

Sestra/asistent výživy pri príprave nemliečnych prídavkov dojčenskej výživy:
Zeleninovo- mäsová polievka
 dobré očistenú, umytú a na drobno pokrájanú zeleninu vloží do hrnca, v ktorom je už
hydinové mäso a uvarí v požadovanom množstve vody,
 po uvarení mäso a zeleninu vyberie do nádoby od kuchynského mixéra, všetko spolu
pomixuje,
 do hrnca s vývarom vsype 1 polievkovú lyžicu na 500 ml /podľa návodu na prípravu/
detskej krupice a uvarí cca 5-8 minút,
 do 1 roka polievku nesolí, pridá iba trocha cukru,
 po uvarení zmes nechá prechladnúť a potom všetko spolu pomixuje,
 pripravenou zeleninovo-mäsovou polievkou naplní fľašu s menom pacienta
podľa ordinovaného množstva,
 naplnenú fľašu uzatvorí sterilným vrchnákom, poprípade sterilnou alobalovou fóliou.
Ryžový odvar




premyje 160g ryže pod tečúcou vodou,
uvarí ju v 1 litri vody
po uvarení ryžu cez sitko precedí a prelieva ju prevarenou vodou, pokiaľ nezíska pol litra
odvaru.

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

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







z odmeraného litra mlieka odleje 2/3 mlieka do odmerky,
do mlieka v odmerke vsype obsah sáčku pudingu,
do zvyšku mlieka pridá 2 lyžice cukru a privedie do varu,
za stáleho miešania znova privedie do varu a nechá prechlad,
pripraveným pudingom naplní fľašu s menom pacienta podľa ordinovaného množstva,
naplnenú fľašu uzatvorí sterilným vrchnákom, poprípade sterilnou alobalovou fóliou,

Krupičná kaša







do hrnca s 0,5 litrom vriacej vody vsype 1 polievkovú lyžicu detskej krupice a uvarí cca 58 minút,
odvážené požadované množstvo sušeného mlieka/ podľa množstva prípravy/ vsype do
hrnca s prevarenou vlažnou vodou, odliatou z 0,5 litra, habarkou mlieko rozšľahá a prileje do uvarenej krupice,
krupicu osladí 10 gr cukru, nechá prechladnúť a vleje cez sitko do sterilného džbánu,
pripravenou krupičnou kašou naplní fľašu s menom pacienta podľa ordinovaného množstva,
naplnenú fľašu uzatvorí sterilným vrchnákom, poprípade sterilnou alobalovou fóliou.

P6

Sestra/asistent výživy vykoná záznam o odpise potravín a sušeného mlieka

P7

Použité pomôcky a riady sa po použití umyjú s pridaním detergentného prostriedku, dôkladne sa
opláchnu sestra/asistent výživy zabezpečí ich sterilizáciu

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra/asistent výživy pozná postup prípravy umelej mliečnej výživy a dodržiava aseptické zásady
prípravy umelej dojčenskej výživy

V2

Sestra/asistent výživy realizuje záznam o odpise potravín a sušeného mlieka

V3

Pomôcky sú umyté a je zabezpečená sterilizácia všetkých pomôcok

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu príprava umelej dojčenskej výživy

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1-3
Š4

Kód

PROCES

P1







Otázka pre sestru
Otázka pre dieťa, resp. matku
Pozorovanie sestry počas výkonu
Kontrola pomôcok
Kontrola ošetrovateľskej dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š1-Š3?
Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Kontrolné kritériá
Dodržiava sestra pracovný postup a prípravu
mlieka podľa návodu na obale?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok

P2

Pripravila sestra mlieko v sterilnej časti MK?

P3

Dodržala sestra/asistent výživy jednotlivé kroky
podľa kritérií P3?

P4

Postupovala sestra/asistent výživy podľa krokov v
kritériu P4?

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

P5

Postupovala sestra/asistent výživy pri príprave
nemliečnych pokrmov správnym spôsobom?

Pozorovanie sestry
pri práci

1b

0b

P6

Realizovala sestra/asistent výživy odpis použitých
potravín?

1b

0b

P7

Zabezpečila sestra/asistent výživy správnu očistu
a sterilizáciu pomôcok?

1b

0b

Otázka pre sestru

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry
pri práci

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
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Kontrolné kritériá
Boli pri príprave umelej dojčenskej výživy
dodržané aseptické podmienky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka sestru

1b

0b

V2

Bol realizovaný záznam o odpise potravín
a sušeného mlieka?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V3

Sú pomôcky umyté a je zabezpečená ich
sterilizácia?

Kontrola pomôcok

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 – 12 bodov (92 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (78 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:







Skupina starostlivosti:

pacienti s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

Udržiavať hygienu dutiny ústnej počas celej hospitalizácie
Odstrániť hlieny, povlaky, nečistoty a zápach z úst
Zamedziť krvácaniu dutiny ústnej
Predchádzať infekcii dutiny ústnej
Zabrániť poškodeniu tvrdých zubných tkanív

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, zdravotný asistent, sanitárka

Š2

Prostredie:

izba pacienta, kúpeľňa

Š3

Pomôcky :

zubná kefka,
zubná pasta,
dentálna niť,
pohár,
emitná miska,
vatové štetôčky,
rukavice -2 ks,
roztok na vytieranie úst,
gázové tampóny 3 - 5ks,
peán,
ústne lopatky 2 ks,
uterák,
inj. striekačka – 1 ks,
ústna voda,
odsávačka podľa potreby

Š4

Dokumentácia:

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vyšetrí a posúdi stav dutiny ústnej p/k

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom a uloží ho do vhodnej polohy, sestra zohľadní pacientovu manuálnu

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

ošetrovateľský štandard
Hygiena dutiny ústnej
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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zručnosť a jeho vedomosti o dentálnej hygiene
P3

Sestra pripraví p/k pomôcky na hygienu dutiny ústnej na dosah ruky

P4

Sestra poučí p/k o správnej technike čistenia zubov a kontroluje správnosť čistenia zubov

P5

Sestra kompenzuje p/k tie pohyby, ktoré nemôže spraviť sám

P6

Sestra čistí vonkajšie a vnútorné povrchy zubov, zhryzovú plochu zubov priložením vlákien zubnej kefky
pod 45 ° uhlom na okraj ďasna a malými krúživými pohybmi. V prípade potreby na vyčistenie medzizubných priestorov použije dentálnu niť

P7

Sestra vypláchne p/k ústa tak, že asi 10 ml vody jemne vstrekne do každej strany úst

P8

Sestra skontroluje , či všetka voda vytiekla do emitnej misky, ak nie, odsaje tekutinu odsávačkou

P9
P10
P11

Sestra opakuje vyplachovanie dutiny ústnej podľa potreby
Sestra zaznamená výkon a zistené problémy /napr. krvácanie z ďasien, opuch, zápal ďasien, ulceráciu ,
zubné kazy, suchosť slizníc a začervenanie/ do dokumentácie pacienta.
Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P12

P/K v bezvedomí
Sestra zabezpečí polohu na boku so zníženým záhlavím postele

P13

Sestra podloží gumovku a uterák pod tvár pacienta

P14

Sestra priloží emitnú misku k brade pacienta a pomocou tampónov zachytených v peáne a navlhčených
v liečivom roztoku čistí dutinu ústnu od koreňa jazyka smerom k špičke a po stranách, ďalšími tampónmi prechádza na podnebie, zubné plochy a čistí sliznicu, pritom priebežne vymieňa tampóny, pracuje
v ochranných rukaviciach a maske

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K je informovaný o význame hygieny dutiny ústnej

V2

P/K má zabezpečenú pomoc pri hygiene dutiny ústnej

V3

P/K má zabezpečenú prevenciu výskytu patologických prejavov v dutine ústnej pravidelnou hygienou
a ošetrovaním

V4

V dokumentácii p/k sú zaznamenané údaje o hygiene, ošetrovaní a stave dutiny ústnej

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Hodnotenie štandardu hygieny dutiny ústnej

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3
Š4

Kód

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá
Vie sestra vyšetriť a posúdiť stav dutiny ústnej?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

1b

0b

P2

Vysvetlila sestra p/k postup výkonu?

Otázka pre pacienta

1b

0b

P3

Pripravila sestra pomôcky k vykonaniu hygieny
p/k na dosah ruky?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P4

Poučila sestra p/k o správnej technike čistenia
zubov ?

Otázka pre pacienta

1b

0b

P5

Zabezpečila sestra p/k pomoc pri čistení zubov
v prípade potreby?

Otázka pre pacienta

1b

0b

P6

Dodržala sestra pri hygiene zubov správny postup?

Pozorovanie sestry
pri výkone

1b

0b

P7-9

Vypláchla sestra DÚ spôsobom popísaným v
štandarde?

Pozorovanie sestry
pri výkone

3b

0b

P1

PROCE S







UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P10

Zaznamenala sestra výkon a zistené problémy do
dokumentácie p/k?

Kontrola dokumentácie

P11

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok ?

Kontrola pomôcok

P12

Zabezpečila sestra u p/k v bezvedomí správnu
polohu pre vykonanie hygieny DÚ ?

P13-14

2z3

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Ošetrila sestra dutinu ústnu u p/k v bezvedomí
ordinovaným spôsobom ?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Kontrolné kritériá
Má p/k dostatok informácií o význame hygieny
dutiny ústnej ?

1b

0b

V2

Má p/k zabezpečenú pomoc pri hygiene dutiny
ústnej ?

1b

0b

V3

Má p/k zabezpečenú prevenciu výskytu patologických prejavov v dutine ústnej?

1b

0b

1b

0

Kód

VÝSLEDOK

Revízia č.:

V4

Zahŕňa dokumentácia p/k potrebné údaje
o hygiene, ošetrovaní a stave dutiny ústnej?

Otázka pre pacienta

Participačné pozorovanie

Kontrola dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 18 bodov (95 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (77 % a menej)

UPOZORNENIE:




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

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

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

pripraviť jednotlivé komponenty VFMDT za prísne aseptických podmienok
Pacienti v dojčeneckom veku s indikáciou na VFMDT

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

centrálny prívod vzduchu, kyslíka,
stojan s panelom s prívodom vzduchu,
kyslíka, ohrievač vody,
sterilný veľký okruh hadíc z PVC,
sterilná krátka spojovacia hadica z PVC 1 ks,
sterilný okruh z PVC 1 ks,
sterilná fľaša 500ml so sterilnou vodou,
inkubátor

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví inkubátor a pripojí ho na elektrickú sieť

P2

Sestra pripraví ventilátor a čistý, vydezinfikovaný stojan k inkubátoru

P3

Sestra z panela na stojane zapojí hadicu z kyslíka do centrálneho kyslíka a na prebaľovací stôl si rozprestrie sterilnú plienku

P4

Sestra otvorí lukasterikový sáčok a opatrne vyberie na sterilnú rúšku ohrievač, potom si pripraví sterilné
rukavice

P5

Sestra naleje sterilnú vodu do ohrievača po označenú rysku, dôkladne zatočí celú misku v smere šípok
a upevní ju na stojan a tiež zatočí v smere šípok

P6

Sestra na sterilnú plienku opatrne vysype druhý lukasterikový sáčok s veľkým okruhom hadíc a pripraví
si druhú 500ml sterilnú fľašu so sterilnou vodou

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

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

ošetrovateľský štandard
Príprava vysokofrekvenčného
distenzného tlaku /VFMDT/
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P7

Sestra v sterilných rukaviciach napojí dlhú hadicu s PEEP (ponor) do sterilnej fľaše, zaskrutkuje a ponor
nastaví v požadovaných cm podľa ordinácie lekára a upevní na stojan

P8

Sestra označený koniec hadice vloží do inkubátora, na miesto uloženia hlavičky detského pacienta a
druhú dlhú hadicu napojí na ohrievač vody a opačný koniec vloží do inkubátora na miesto uloženia hlavičky pacienta

P9

Sestra na sterilnú podložku vyloží ďalší lukasterikový sáčok so spojovacou hadicou, krátkou spojovacou
hadicou spojí ohrievač vody a panel vzduchu, kyslíka

P 10

Sestra otvorí ďalší lukasterikový sáčok s malým okruhom a vyberie nosové kanyly, sterilne ich prekryje
štvorcom (až do príchodu pacienta) a prelepí leukoplastom

P 11

Sestra napojí malý okruh na obidva koncové časti hadíc v inkubátore, zapne vzduch, kyslík, ohrievač,
skontroluje funkčnosť ventilátora a zapne pulzný oxymeter, odsávačku a kyslíkovú hadicu s maskou

P 12

Sestra zaznačí do dokumentácie začiatok zapnutia VFMDT a pravidelne monitoruje stav dieťaťa, zmeny
v stave detského pacienta ihneď hlási ošetrujúcemu lekárovi

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra pozná postup prípravy VFMDT

V2

Sestra má k dispozícii všetky potrebné sterilné pomôcky

V3

Ventilátor je pripravený a funkčný

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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu príprava vysokofrekvenčného
distenzného tlaku /VFMDT/

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód

Š1--3






Pozorovanie sestry počas výkonu;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má oddelenie potrebný personál, pomôcky na
prípravu vysokofrekvenčného distenzného tlaku
/VFMDT/?

Metóda
hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok
Otázka pre sestru

Áno

Nie

3b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola

1b

0b

Metóda
hodnotenia

Áno

Nie

Š4

PROCES

dokumentácie

Kód

Kontrolné kritériá

P1

Pripravila sestra inkubátor a pripojila ho na elektrickú sieť?

Pozorovanie sestry

1b

0b

P 2-7

Postupovala sestra podľa kritérií P 2-7?

Pozorovanie sestry

6b

0b

P 8- 11

Postupovala sestra podľa kritérií P8- 11?

Pozorovanie sestry

4b

0b

1b

0

P 12

Kontrola dokuBol realizovaný záznam začiatku zapnutia VFMDT v
mentácie
dokumentácií p/k?

UPOZORNENIE:




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

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

VÝSLEDOK

Kód
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

V1

Pozná sestra postup pri príprave VFMDT?

V2

Má sestra k dispozícii všetky potrebné sterilné
Otázka pre sestru
pomôcky?

1b

0b

V3

Je ventilátor pripravený a funkčný?

1b

0b

Kontrola pomôcok

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18-17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prvé ošetrenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/NEO/82
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti


Cieľ:

Strana




zabezpečiť dobrú popôrodnú adaptáciu správnym ošetrením
novorodenca
eliminovať stres u novorodenca
zabezpečiť po ošetrení a stabilizácii stavu kontakt matky
s novorodencom

Skupina starostlivosti:

- novonarodené deti

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)

Š2

Prostredie:

Box na prvé ošetrenie novorodenca na pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :

Výhrevné lôžko,
ambuvák,
dojčenecká váha,
dĺžkomer,
krajčírsky meter,
fonendoskop,
pomôcky na oblečenie: bavlnené plienky, zavinovačka, košieľka, čiapka,
pomôcky na ošetrenie pupočníka: svorka / tkanička, skalpel, sterilné gázové
štvorce,
pomôcky na označenie dieťaťa: farba, vatová štetôčka, identifikačný náramok,
leukoplast s menom dieťaťa,
pomôcky na kontrolu priechodnosti GITu a anu: cievka pre výživu CV 01,
10 ml striekačka,
aqua / NaCl,
teplomer,
pomôcky na odsávanie: odsávačka, odsávací katéter, aqua,
na kredeizáciu: Povidon Jodid, vatové tampóny,
na profylaxiu kanavitom: ampulka Kanavitu,
2 ml striekačka,
oranžová ihla,
sterilné vatové tampóny a dezinfekčný roztok,
na odbery:
výterovky,
skúmavky,

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Prvé ošetrenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014
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ihla,
tampóny,
dezinfekčný roztok
ochranné pomôcky: rukavice, plášť, tvárová maska, čiapka,
pomôcky na resuscitáciu: kufrík s pomôckami a liekmi na intubáciu a zavedenie
umbilikálneho katétra
Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia , záznam o novorodencovi, hlásenie o hospitalizácii

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pred pôrodom vydezinfikuje váhu, , prebaľovací stôl, zapne výhrevné lôžko, pripraví pomôcky
a zabezpečí teplé prostredie miestnosti – bez prievanu TT min. 22°C .

P2

Sestra skontroluje funkčnosť zariadení: odsávacie zariadenie, ambuvak, laryngoskop a pomôcky na
resuscitáciu.

P3

Sestra si umyje a dezinfikuje ruky. Oblečie si ochranný plášť, natiahne rukavice. K lôžku rodičky prisunie
odsávačku a napojí odsávací katéter, ak by bolo treba dieťa odsávať. Neodsáva sa rutinne, iba
novorodenca, ktorý má problém s dýchaním – iba jemne dutinu ústnu, aby nepodráždila vágus.

P4

U zdravého, fyziologického novorodenca sestra dieťa rýchlo osuší teplými plienkami a prikrytého priloží
na telo matky – skin to skin na niekoľko minút. U novorodenca s problémami ihneď po osušení zaháji
resuscitáciu v spolupráci s lekárom na výhrevnom lôžku a všetky ďalšie kroky realizuje až po stabilizácii
stavu.

P5

Sestra vezme dieťa z pôrodného lôžka na výhrevné lôžko – uloží ho do obrátenej trendelenburgovej
polohy ( hlava nižšie ako končatiny ) na prestretú nahriatu plienku. Z tela dieťaťa jemne zotrie nečistoty
– dieťa nekúpe, výnimkou je ak je dieťa veľmi znečistené zelenou plodovou vodou – pred kúpeľom
odoberie tampón ucha. Po osušení dieťa znova preloží na suchú plienku – pod zdroj tepla.

P6

Sestra sleduje dýchanie dieťaťa, v prípade potreby stimulácie dýchania využíva frčky do chodidiel, alebo
masáž chrbátika. V prípade hlienenia, sťaženého dýchania dieťa poodsáva: najprv ústa, faryng, nos. Ak
napriek tomu pretrváva problém s dýchaním dieťa predýcha ambuvakom alebo mu podá kyslík (riadi sa
pokynmi lekára).

P7

Sestra skontroluje ligatúru pupočníka, u deti po s.c pupočník zasvorkuje svorkou / tkaničkou asi 2 cm od
úponu pupočníka. – zvyšok pupočníka odstráni skalpelom. Aj u dieťaťa po uvoľnení svorky nasadí novú
svorku nad predtým nasadenú. Pupočník zabalí do sterilného štvorca.

P8

Sestra očisteného novorodenca položí na váhu vystlanú buničitou vatou / plienkou, a zistí hmotnosť
dieťaťa ( od hmotnosti dieťaťa odráta hmotnosť plienky). Pomocou dĺžkomera po miernom narovnaní
dolných končatín zistí dĺžku dieťaťa.

P9

Sestra preloží novorodenca na prebaľovací stôl, kde pomocou krajčírskeho metra odmeria obvod hlavy
a hrudníka. Dieťaťu oblečie košieľku, aby zamedzila straty tepla.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Prvé ošetrenie novorodenca

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra odmeria TT dieťaťa, čím zistí priechodnosť konečníka (teplomer pred a po meraním dezinfikuje
a opláchne pod vodou.

P11

Sestra označí novorodenca: vatovou štetôčkou namočenou v farbe na stehno napíše meno a priezvisko
a číslo pôrodu, na ruku identifikačný náramok, na perinku leukoplast s menom dieťaťa.

P12

Sestra aplikuje podľa ordinácie lekára vitamín K i.m.

P13

Sestra oblečie novorodenca, (podľa zvyklosti oddelenia, ak dieťa nemočilo môže do perinky zabaliť
sáčok, ktorý signalizuje kontrolu močenia), zabalí dieťa do zavinovačky, hlavičku kryje čiapkou.

P14

Sestra zavedie novorodencovi sondu do žalúdka, čím skontroluje priechodnosť GITu a zároveň odtiahne
nahromadený vzduch, event. žalúdočný obsah, p.p. môže urobiť výplach žalúdka.

P15

Sestra urobí kredeizáciu očí povidon jodidom. Do každého oka kvapne jednu kvapku tak, aby roztok
nepretiekol z jedného oka do druhého. Prebytočný roztok zotrie sterilným tampónom.

P16

Sestra zabalené, upravené dieťa zanesie k matke na pôrodné lôžko. Matku informuje o váhe a dĺžke
dieťaťa. Priloží dieťa k prsníku matky, pričom ju informuje o dôležitosti včasného priloženia
a následného dojčenia. Sleduje schopnosť prisatia a správanie sa dieťaťa.

P17

Ak si matka želá ostať s dieťaťom, k lôžku matky prisunie lôžko pre novorodenca zabezpečené apnoe
monitorom, do ktorého uloží dieťa. Matku poučí, čo si ma všímať na bábätku – farbu kože, dýchanie,
prejavy bolesti, zvracanie. Ak nie, dieťa preloží do inkubátora / výhrevné lôžko na observačný box, kde
monitoruje popôrodnú adaptáciu dieťaťa.

P18

Sestra počas celého prvého ošetrenia monitoruje dieťa - viď. štandard monitorovanie v pôrodnej sále.
Všetky údaje súvisiace s prvým ošetrením a monitorovaním zaznamená do dokumentácie.

P19

Sestra zabezpečí odoslanie pupočníkovej krvi na vyšetrenie Bi, CRP. U matiek s KS 0 aj odber na
vyšetrenie KS, resp. iných vyšetrení ordinovaných lekárom.

P20

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok a dezinfekciu plochy v boxe prvého ošetrenia.

P21

Sestra skompletizuje dokumentáciu a zabezpečí administratívne prijatie dieťaťa

P22

Ak je u dieťaťa indikovaný preklad na vyššie pracovisko, sestra zabezpečí preklad dieťaťa podľa zvyklosti
oddelenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má zabezpečené termoneutrálne prostredie s minimálnymi negatívnymi vplyvmi
vonkajšieho prostredia.

V2

Novorodenec má zabezpečené priechodné dýchacie cesty.

V3

Novorodenec má fyziologické funkcie v norme.

V4

Novorodenec je správne identifikovaný.

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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V5

Novorodencovi bol podaný profylaktický Kanavit, prevedená kredeizácia očí.

V6

Dieťa bolo priložené k prsníku do 1 hod. po narodení.

V7

Matke boli poskytnuté informácie o váhe, dĺžke dieťaťa, dôležitosti prvého priloženia a dojčenia.

V8

Prvé ošetrenie dieťaťa je zaznamenané v dokumentácii.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Prvé ošetrenie fyziologického
novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra prostredie, skontrolovala
funkčnosť zariadení?

P1-2

PROCES







Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P3

Obliekla sa k pôrodu, pripravila si odsávačku?

1b

0b

P4

Osušila novorodenca teplými plienkami, priložila
k telu matky?

1b

0b

P5

Ošetrovala novorodenca pod zdrojom tepla,
podľa bodov v P5?

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry a
novorodenca

P6

Poskytla adekvátnu starostlivosť o dýchacie
cesty?

P7

Previedla správne ligatúru pupočníka?

1b

0b

P8-9

Vykonala antropometrické merania: váha, dĺžka,
obvod hlavy a hrudníka?

2b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

A OSE SZ/NEO/82

P10

Zmerala rektálnu teplotu?

P11

Označila sestra novorodenca identifikačnými
údajmi podľa kritérií v P11?

P12
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1b

0b

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

Aplikovala vitamín K podľa ordinácie lekára?

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

1b

0b

P13

Zabránila stratám tepla vhodným oblečením
novorodenca?

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

P14

Skontrolovala priechodnosť GITu?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

Otázka pre sestru

2b

0b

Metóda hodnotenia
Pozorovanie
novorodenca
Pozorovanie sestry a
novorodenca
počas výkonu

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

PROCES

Pozorovanie sestry
P15

Vykonala kredeizáciu oči?

P16

Zabezpečila včasné priloženie k prsníku?

P17-18

P19

Zabezpečila odber a odoslanie biologického
materiálu podľa ordinácie lekára?

P20

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok a dezinfekciu plochy?

P21-22

Kód
V1
VÝSLEDOK

Monitorovala sestra novorodenca počas prvého
ošetrenia, v prípade, že dieťa ostáva s matkou
poučila matku o tom, čo má sledovať u bábätka?

Skompletizovala dokumentáciu, zabezpečila
administratívne prijatie, resp. preklad na vyššie
pracovisko?

Kontrolné kritériá
Mal novorodenec zabezpečené TNP počas
ošetrenia?

V2

Mal novorodenec zabezpečené priechodné DC?

V3

Boli VF v norme?

Otázka pre sestru a
matku

Otázka pre sestru,
pozorovanie sestry

Pozorovanie
novorodenca

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

VÝSLEDOK

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

Je novorodenec správne identifikovaný?

V5

Má novorodenec prevedenú kredeizáciu, podaný
K vitamín?

V6

Bolo dieťa priložené k prsníku včas?

V7

Má matka informácie o váhe, dĺžke, dôležitosti
dojčenia?

V8

Sú v dokumentácii obsiahnuté všetky údaje
o prvom ošetrení novorodenca?
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1b

0b

1b

0b

1b
Otázka pre matku

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 34 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 33 - 28 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




0b

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

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

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

- poskytnúť pacientovi pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti
- zachovať alebo zlepšiť komfort a sebaúctu pacienta priebežným udržiavaním hygieny
- predísť vzniku problémov z nedostatočnej hygieny

Skupina starostlivosti:

pacienti s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

sestra, zdravotnícky asistent, sanitár u väčších deti
kúpeľňa, lôžko pacienta
čistá osobná bielizeň,
osuška 1ks,
štvorce buničitej vaty 10 ks,
hrebeň/každé dieťa má svoj hrebeň,
kefku na vlasy/,
nožnice na nechty,
kúpeľový teplomer,
detské mydlo,
štetôčky 6 ks ,
posteľná bielizeň,
emitná miska

Š4

Dokumentácia:

zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi stav pacienta: - fyzický a psychický

P2

Sestra vysvetlí pacientovi /podľa veku/ potrebu a význam výkonu hygienickej starostlivosti

P3

Sestra pripraví optimálne prostredie na výkon: zabezpečí intimitu, zabezpečí pacientovi vhodné prostredie, teplotu prostredia, podľa potreby zabezpečí vyprázdňovanie

P4

Sestra:
 podporuje pacienta v samoobslužných aktivitách a kompenzuje iba tie pohyby, ktoré nemôže

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard
Ranná a večerná toaleta
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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pacient robiť sám /podľa veku/
sa prihovára počas celého výkonu k detskému p/k
zabezpečí bezpečnosť dieťaťa
pomôže detskému p/k vyzliecť sa, obnažuje tú časť tela, ktorú práve umýva
podporuje detskému p/k pri samoobslužných úkonoch
dohľadá na dodržiavanie postupu pri toalete, ktorá začína hygienou tváre, krku, umývaním horných končatín, podpazušia, rúk, hrudníka, brucha a genitálií
u ležiaceho p/k vymieňa vodu v umývadle za predpokladu udržania rovnakej teploty
vody
kontroluje počas výkonu stav kože pacienta, v prípade potreby ošetrí podráždenú pokožku
dôkladným osušením zároveň masíruje pokožku pacienta
pomôže p/k s úpravou nechtov, p/k učeše, pomôže obliecť čistú bielizeň
v prípade potreby p/k vymení osobnú, posteľnú bielizeň

P5

Sestra zdokumentuje výkon do dokumentácie pacienta, zaznamená zistené problémy

P6

Sestra zabezpečí dekontamináciu použitých pomôcok

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k má zabezpečené intímne prostredie počas celého výkonu /podľa veku/

V2

P/k spolupracuje pri výkone /podľa veku/

V3

Pacient má zabezpečenú pomoc pri samoobslužných úkonoch

V4

V dokumentácii je urobený záznam o výkone, údaje o váhe, stave pokožky

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu ranná a večerná toaleta

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód
P1
P2

PROCES







P3

P4

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

1b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Posúdila sestra fyzický a psychický stav detského
p/k ?
Vysvetlila sestra p/k /podľa veku/ potrebu a význam hygieny?
Mal detský p/k zabezpečenú intimitu počas výkonu?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Postupovala sestra počas výkonu podľa kritérií
P4?

P5

Bol realizovaný výkon zdokumentovaný?

P6

Zabezpečila sestra dekontamináciu použitých
pomôcok?

Kontrola dokumentácie
Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

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

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2

P/k spolupracuje pri výkone /podľa veku/?

V3

Má p/k zabezpečenú pomoc pri samoobslužných
úkonoch?

V4

Je v dokumentácii urobený záznam o výkone?
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Kontrolné kritériá
Má detský p/k zabezpečené intímne prostredie
počas celého výkonu /podľa veku/?
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

Otázka pre p/k

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (92 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (78 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Charakteristika štandardu:

OSE SZ/PED/84

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:



identifikovať aktuálne potreby ošetrovateľskej starostlivosti
u dieťaťa



spolu s p/k, resp. zákonným zástupcom navrhnúť možností riešenia jeho problémov v spojitosti s ošetrovaním



realizovať navrhnuté ošetrovateľské stratégie



konzultovať v prítomností službukonajúcich sestier o ďalších
ošetrovateľských postupoch



zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť

Skupina starostlivosti:

Hospitalizovaní p/k na pediatrickom oddelení

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Vedúca sestra, manažérka dennej zmeny, sestra špecialistka, sestra, zdravotnícky
asistent

Š2 Prostredie:

Izby pacientov

Š3 Pomôcky :

Ošetrovateľská dokumentácia,
pomôcky na ošetrovateľské výkony

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Vedúca sestra na oddelení:



stanoví čas pravidelnej sesterskej vizity, aby boli informovaní všetci zdravotnícki pracovníci, ale aj p/k pediatrického oddelenia, resp. zákonný zástupca dieťaťa
dohliadne, aby vizita postupovala naplánovaným určeným spôsobom pri konzultácii celého tímu, konzultácii tímu sestier s jednotlivými deťmi, resp. zákonným zástupcom pri
postieľkach, individuálnej konzultácia,

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

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


P2
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zabezpečí, aby sestry z tímu boli pri posteli p/k s príslušnou ošetrovateľskou dokumentáciou.

prioritných úloh - sesterských činností,
časového harmonogramu plnenia a určenie pracovníka zodpovedajúceho za splnenie
úlohy,
spôsobu vyhodnotenia splnených úloh,
spôsobu kontroly určených úloh,
organizuje plnenie úloh - sesterských činností v takom poradí, ktoré zodpovedá ošetrovateľským potrebám dieťaťa a je v súlade s terapeutickým plánom určeným lekárom.

Sestra:




P4

1

Manažérka dennej zmeny určí stratégiu postupov pri riešení ošetrovateľských problémov a zaeviduje ich do ošetrovateľskej dokumentácie, plánuje ukončenie vizity stanovením:



P3

OSE SZ/PED/84

Revízia č.:

konzultuje s asistentom výživy, s terapeutom, alebo sprevádzajúcou osobou, prípadne
zabezpečí ich prítomnosť podľa potreby riešenia ošetrovateľskej potreby dieťaťa,
diskutuje o aktuálnych ordinovaných vyšetreniach, pripraví na rozhovor s p/k, resp.
zákonným zástupcom,
spolupracuje s blízkymi príbuznými o následnej starostlivosti dieťaťa po prepustení
nemocnice.

z

V dokumentácií p/k je zaznamenaná sesterská vizita a je parafovaná prítomnosť všetkých sestier.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra pozná bio-psycho-sociálne potreby p/k počas pobytu v nemocnici.

V2

V ošetrovateľskej dokumentácií je záznam o vykonaní vizity a prípadná úprava ošetrovateľského
plánu.

V3

Sesterská vizita bola parafovaná všetkými prítomnými sestrami.

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/84

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu sesterská vizita

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š 1-3









otázka pre sestru
otázka pre vedúcu sestru
otázka pe manažérku dennej zmeny
otázka pre pacientov
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
pozorovanie sestry počas výkonu
kontrola pomôcok

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
podľa Š 1-3?

Má sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?
Š4

PROCES

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Kontrola pomôcok

Kontrola
dokumentácie

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

P1

Boli počas sesterskej vizity dodržané kritéria P1?

Metóda hodnotenia
Otázka pre vedúcu
sestru

P2

Dodržala manažérka dennej zmeny počas
sesterskej vizity kritéria P2?

Otázka pre manažérku dennej zmeny

1b

0b

P3

Postupovala sestra počas sesterskej vizity podľa
kritérií P3?

Otázka pre sestru

1b

0b

P4

Je v dokumentácií p/k záznam o sesterskej vizite a
je parafovaná prítomnosť všetkých sestier?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

Sesterská vizita
A OSE SZ/PED/84

Kód
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Kontrolné kritériá
Pozná sestra bio-psycho-sociálne potreby p/k
počas pobytu v nemocnici?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Je v ošetrovateľskej dokumentácií záznam o vykonaní vizity?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

V3

Bola sesterská vizita parafovaná všetkými
prítomnými sestrami?

Otázka pre sestru

1b

0b

V1
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 10 - 9 bodov (90 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 8 bodov (72 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Screening sluchu u novorodenca

Platné od:

01.11.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Efektívne vyšetriť sluch prostredníctvom transietných otoakustických
emisii (ďalej len „TEOAE“) na včasné odhalenie poruchy sluchu

Skupina starostlivosti:

Skríningové vyšetrenie u všetkých novorodencov: optimálne na tretí
deň života u zdravých novorodencov, u nezrelých a rizikových
novorodencov počas pobytu, najneskôr do ukončenia hospitalizácie,
reskríning - ak je prvé meranie neúspešné do jedného mesiaca od
prvého merania

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Lekár / sestra zaškolená v manipulácii s prístrojom na vyšetrovanie sluchu

Š2

Prostredie:

Neonatologické pracovisko v miestnosti s obmedzenou hlučnosťou v čase merania
(limity hluku sú signalizované prístrojom ako šum).

Š3

Pomôcky :

Echo screen - prístroj na vyšetrenie sluchu TEOAE s príslušenstvom (sonda,
akustický filter, výmenné silikónové špičky, čistiaci nástroj), dezinfekčný roztok na
povrchy,
2 ks gázový štvorec / buničitá vata, p.p.
2 ks štetôčka na čistenie uši

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná / ošetrovateľská

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra skontroluje pred vyšetrením Echo screen: funkčnosť, kalibráciu a stav pamäti.

P2

Informuje matku o plánovanom skríningovom vyšetrení sluchu u jej dieťaťa.

P3

Sestra zadá do prístroja údaje podľa položiek na displeji, alebo prenesie požadované údaje z PC.

P4

Sestra prevádza výkon u dieťaťa sýteho, najlepšie v spánku. Skontroluje vonkajší zvukovod – má byť
čistý a suchý, bez známok infekcie, či prítomnosti sekrétu.

P5

Sestra nasadí na hrot sondy silikónovú špičku – veľkosť vyberá podľa veľkosti zvukovodu.

P6

Sestra uloží novorodenca do vhodnej polohy, tak aby mala voľný prístup k vyšetrovanému uchu.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Screening sluchu u novorodenca

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P7

Sestra jemne zasunie ušnú sondu do zvukovodu, pričom si môže pomôcť jemným ťahom ušnice.
Skontroluje sondu, či pevne sedí. Ak nie, vymení veľkosť silikónovej špičky.

P8

Sestra potvrdí meranie na klávesnici prístroja.

P9

Sestra sleduje na displeji: čas merania, stabilizáciu stimulu – minimálne 80%, počet artefaktov –
maximálne 20%.

P10

V prípade neúspešnosti merania sestra skontroluje umiestnenie sondy. V prípade potreby: vyčistí hrot,
vymení sondu, zmení veľkosť špičky, vyčistí / vymení filter, otestuje prístroj v testovacej dutinke.
Meranie zopakuje znova.

P11

Sestra informuje lekára o výsledku merania. Výsledok zaznamená do dokumentácie.

P12

Sestra očisti a dezinfikuje prístroj: odstráni silikónovú špičku z hrotu sondy, očistí hrot sondy aj špičku,
pretrie povrch prístroja a prepojovací kábel navlhčenou utierkou v dezinfekčnom roztoku. Dbá nato,
aby sa dezinfekčný roztok nedostal do vnútorných častí sondy a prístroja.

P13

V prípade neprítomnosti sluchového potenciálu pozve matku na rescreening.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má efektívne vyšetrený sluch.

V2

V dokumentácii sú zaznamenané výsledky skríningového vyšetrenia sluchu.

V3

Matka je informovaná o výsledku vyšetrenia, p.p. poučená o dôležitosti rescreeningu do 1 mesiaca.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Skríning sluchu u novorodencov







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1

1

Strana

A OSE SZ/NEO/85

Š1

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Skontrolovala sestra ECHO scren podľa kritérií v
štandarde P1?

P2

Informovala prítomnú matku o skríningovom
vyšetrení sluchu jej dieťaťa?

P3

Zadala sestra pred vyšetrením údaje o dieťati do
prístroja?

P4

Skontrolovala vonkajší zvukovod pred zavedením
sondy?

P5

Nasadila na hrot sondy požadovanú veľkosť
silikónovej špičky?

P6

Uložila novorodenca do polohy vhodnej na
správne prevedenie vyšetrenia?

P7

Zaviedla správne sondu do zvukovodu?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Otázka pre sestru i
matku
Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry

Pozorovanie
novorodenca

Pozorovanie sestry

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

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

Potvrdila sestra meranie na klávesnici prístroja?

P9

Sledovala sestra úspešnosť merania podľa kritérií
v štandarde P10?

P10

Rozhodla sestra správne o opakovaní merania pri
neúspešnom meraní?

P11

Informovala lekára o výsledku merania,
zaznamenala zistené údaje do dokumentácie?

P12

Zabezpečila sestra očistenie, dezinfekciu a
uloženie pomôcok prístroja?

P13

Informovala matku s možnosťou rescreningu?

VÝSLEDOK

Kód

Kontrolné kritériá

V1

Má novorodenec efektívne vyšetrený sluch?

V2

Obsahuje dokumentácia údaje o výsledku
vyšetrenia?

V3

Je matka informovaná o vhodnosti rescreningu vo
veku 1 M?

1
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok,
pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre matku

1b

0b

Pozorovanie sestry

Otázka pre sestru

Otázka pre matku

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/86

Revízia č.:
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

správnou ošetrovateľskou technikou zabrániť paravenóznej aplikácii a
vzniku flebotrombózy

Skupina starostlivosti:

P/K so zavedenou periférnou cievkou (kanylou)

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra, zdravotnícky asistenti

Š2

Prostredie:

Zdravotnícke zariadenie – detské lôžkové oddelenie

Š3

Pomôcky :

Periférna cievka,
striekačka s izotonickým roztokom 5ml.,
spojovacia hadička 1 ks,
infúzna súprava 1 ks,
náplasť na periférne cievky1 ks,
leukoplast1 ks,
jednorazové rukavice 2 ks,
emitná miska,
dezinfekčný roztok 20 ml,
antiobiotická masť (nie je potrebná pri každom ošetrení),
podložka 1 ks,
buničitá vata výrez 1 ks.
Spotreba závisí od závažnosti stavu pacienta, diagnózy, veku, pohlavia, hmotnosti a
ďalších faktorov.

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra vysvetlí p/k (v závislosti od veku) dôležitosť ošetrovania zavedenej periférnej cievky a oboznámi
detského p/k/zákonného zástupcu dieťaťa o možných komplikáciách a o ich sprievodných príznakoch

P2

Sestra po odstránení náplasti z periférnej cievky očistí a dezinfikuje okolie vpichu

P3

Sestra pohľadom skontroluje miesto vpichu periférnej cievky, vzhľad okolia vpichu, vymení infúznu súpravu, prípadne spojovaciu hadičku

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

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

OSE SZ/PED/86
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P4

Sestra skontroluje funkčnosť periférnej cievky prepláchnutím cievky pripraveným izotonickým roztokom

P5

Sestra si overí, či p/k nepociťuje počas preplachovania pálenie

P6

Sestra pohľadom skontroluje prípadné prejavy paravenózneho presakovania (začervenenie, opuch,
bolesť

P7

Sestra ošetrí miesto vpichu antibiotickou masťou /podľa potreby/ a dôkladne fixuje miesto vpichu náplasťou na periférne cievky

P8

Sestra zaznamená ošetrenie periférnej cievky a všetky zistené skutočnosti do dokumentácie p/k

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k (v závislosti od veku ), zákonný zástupca dieťaťa je informovaný o nutnosti ošetrovania periférnej
cievky

V2

P/k v okolí periférnej cievky nemá známoky zápalu a paravenózneho presakovania

V3

V dokumentácii p/k je zaznamenané každé ošetrenie periférnej cievky a všetky súvisiace údaje

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrenia periférnej cievky

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Š1-3

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

Kontrolné kritériá
Sú splnené štrukturálne kritériá Š 1-Š 3

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Má sestra k dispozícii dokumentáciu P/K?
Š2

0b
Kontrola
dokumentácie

1b

Kód

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

P1

Vysvetlila sestra p/k význam ošetrovania
zavedenej periférnej cievky?
Oboznámila sestra P/K s možnými komplikáciami
a s ich sprievodnými príznakmi?( v závislosti od
veku)

Otázka pre p/k

1b

0b

P2-4

Ovláda sestra postup pri ošetrovaní periférnej
cievky?
Overila sestra funkčnosť periférnej cievky?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

3b

0b

3b

0b

PROCES

PROCES

ŠTRUKTÚRA

Kód







P5-7

Postupovala sestra pri ošetrovaní periférnej
cievky podľa kritérií P5-P7?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

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

P8

Kód

VÝSLEDOK

VÝS
L
EDOK

V1
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Zaznamenala sestra ošetrenie periférnej cievky a
všetky zistené skutočnosti do dokumentácie
dieťaťa?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Je p/k (v závislosti od veku), zákonný zástupca
dieťaťa informovaný o nutnosti ošetrovania
periférnej cievky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

V2

Má p/k okolie periférnej cievky bez známok
zápalu a paravenózneho presakovania?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Je v dokumentácii p/k správne zaznamenané
každé ošetrenie periférnej cievky a všetky
súvisiace údaje?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 15 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 14 - 13 bodov (93 % - 86%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 12 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/87

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
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zistiť závažnosť stavu neurologického poškodenia
posúdiť stav zreníc pacienta

Skupina starostlivosti:

Pacienti detského oddelenia /0-18r + 364 dní/ s indikáciou na
sledovanie stavu zreníc /suspektné neurologické poškodenie/

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

baterka, vata

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra pripraví pomôcky na sledovanie stavu zreníc a optimálne osvetlenie v miestnosti

P2

Informuje p/k/zákonného zástupcu dieťaťa ak je pri vedomí

P3

Sestra pohľadom posúdi tvar a veľkosť zreníc:
vyšetrenie baterkou


odtiahnutím mihalníc rukou od seba a posvietením baterkou do oka vyšetruje reakciu zreníc na
svetlo



fyziologická reakcia – fotoreakcia + /obidve zrenice rovnako veľké –izokorické/



nerovnomerná veľkosť zreníc – anizokória



rozšírenie zreníc – mydriáza



zúženie zreníc – myóza

vyšetrenie bez baterky


rukou zatieni otvorené oči a následne ruku rýchlo odtiahne

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

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

OSE SZ/PED/87
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vyšetrenie akomodácie


zo vzdialenosti 1 m približuje k oku prst asi na vzdialenosť 10 cm, pri pohľade z blízka
u zdravého človeka nastane myóza

vyšetrenie korneálneho reflexu

P4

korneálny reflex sestra vyvolá dotknutím sa vatou korney a bulbu

Sestra zaznamená reakciu zreníc do dokumentácie, informuje lekára

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra má vedomosti o postupe sledovania stavu zreníc

V2

V dokumentácii p/k sú zaznamenané všetky zistené údaje o sledovaní stavu zreníc

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu sledovanie stavu zreníc

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky pre
sledovaniu stavu zreníc?

Š4

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

P2

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra pomôcky na sledovanie stavu
zreníc a optimálne osvetlenie v miestnosti?
Informovala p/k ak je pri vedomí, ev. zákonného
zástupcu dieťaťa o výkone?

P3

Postupovala sestra pri sledovaní podľa kritérií P3?

P4

Zaznamenávala sestra zistené údaje do dokumentácie dieťaťa?

Kód

Kontrolné kritériá

V1

Má sestra vedomosti o postupe sledovania stavu
zreníc?

V2

Sú v dokumentácii p/k zaznamenané všetky zistené údaje o sledovaní stavu zreníc?

P1

PROCES

pozorovanie sestry počas výkonu;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

VÝSLEDOK






Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru,
kontrola pomôcok
otázka pre sestru,
pozorovanie počas
výkonu
kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru,
sledovanie sestry
počas výkonu
Kontrola dokumentácie

UPOZORNENIE:




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

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

A OSE SZ/PED/87
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Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

je splnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 9 - 8 bodov (90 % - 80%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 7 a menej bodov (70 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/88
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Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Ošetriť mŕtve telo s úctou ku skončenému životu

Skupina starostlivosti:

Telo mŕtveho dieťaťa

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sestra/sestra so špecializáciou v pediatrii v spolupráci so zdravotníckym
asistentom, sanitár

Š2

Prostredie:

Vyčlenené osobitné priestory, izba dieťaťa so zástenou

Š3

Pomôcky :

Jednorazové rukavice 2 páry,
ovínadlo 1 ks,
gázové štvorce 4-5 ks,
náplasť,
pomôcky na očistenie tela,
identifikačné kartičky/podľa zvyklostí oddelenia
materiál na preväz rán (ak je potrebný),
prestieradlo pre mŕtvych (čierne) 1 ks – u novorodencov a malých detí
jednorazové podložky 1-2 ks podľa veľkosti dieťaťa,
zástena 1 ks

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia, špeciálne tlačivá (list o prehliadke
mŕtveho, sprievodný list na pitvu), - Záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov,
Záznam o oznámení úmrtia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra privolá lekára, aby skonštatoval úmrtie.

P2

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

P3

Ak ide o detského p/k nad 3 roky sestra:
 umiestni okolo postele mŕtveho p/k zástenu alebo záves,
 vyzve hospitalizovaných detských pacientov (ak im to dovolí zdravotný stav), aby opustili izbu,
 odstráni z tela šperky a protézy (v prípade, že ich p/k má),
 odstráni pomocné zariadenia postele.

UPOZORNENIE:




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

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

OSE SZ/PED/88
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V prípade hospitalizácie matky/sprievodcu dieťaťa, podľa ich želania, umožní rozlúčiť sa so svojim
dieťaťom, prípadne asistuje im pri úprave mŕtveho tela,
 vyzlečie mŕtvemu p/k osobnú bielizeň,
 vykoná hygienickú starostlivosť (znečistené oblasti tela vždy umyje, pod zadnú časť tela
podsunie absorbčnú podložku na zachytenie moču a stolice po uvoľnení sfinkterov),
 ponechá krytie na ranách (prekryje ich čistým sacím obväzom),
 skráti drény, odstráni opatrne náplasti (tkanivá sa po smrti stávajú mäkšími a niekedy až
skvapalnejú),
•
odstráni permanentný katéter (v prípade, že ho mal p/k zavedený).
P4

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

P5

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

P6

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

P7

Sestra označí telo identifikačnou kartičkou (meno, rodné číslo, dátum úmrtia).

P8

Sestra zabalí telo, /novorodencov a malé dojčatá do jednorazovej podložky, väčšie deti do
prestieradla/.

P9

Sestra ponechá telo 2 hodiny na oddelení, ak je to možné v osobitnej miestnosti.
Ak prejaví matka/zástupca dieťaťa záujem byť počas tejto doby spolu so svojim dieťaťom, umožní im
spoločne sa rozlúčiť.
Ak má p/k zubné náhrady z bieleho alebo žltého kovu, sestra zaznačí do sprievodného záznamu na
vykonanie pitvy ich prítomnosť.

P10

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

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Mŕtve telo je ošetrené s úctou ku skončenému životu.

V2

Príbuzní sú informovaní o úmrtí.

V3

Prevzatie pozostalosti príbuznými je obojstranne zdokumentované.

UPOZORNENIE:




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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/88

Revízia č.:

1

Platné od:
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Hodnotenie plnenia štandardu starostlivosti o mŕtve telo

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód

pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre sestru,
kontrola priestorov,
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

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

Metóda hodnotenia
Kontrola priestorov

Áno

Nie

1b

0b

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

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Privolala sestra lekára na konštatovanie smrti
p/k?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Š1-2

Š3

Š4

Kód
P1
PROCES







Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
ošetrenie mŕtveho tela?

P2-8

Postupovala sestra pri starostlivosti o mŕtve telo
podľa kritérií P2-P8 ?

Otázka pre sestru

7b

0b

P9

Postupovala sestra požadovaným spôsobom pri
starostlivosti o mŕtve telo?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

1b

0b

P 10

Spísala sestra pozostalosť (priložila šperky,
cennosti, protézy) za prítomnosti svedka?

Otázka pre sestru

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

Kód
VÝS L EDOK

V1
V2

V3

A OSE SZ/PED/88

Kontrolné kritériá
Je mŕtve telo ošetrené s úctou ku skončenému
životu?
Je mŕtve telo odvezené do márnice so
sprievodnou dokumentáciou po 2 hod. od
úmrtia?
Je pozostalosť odovzdaná príbuzným po
obojstrannom zdokumentovaní?

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Metóda hodnotenia

2z2

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 16-15 bodov (94 % - 88%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (82 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

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

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Správnou edukáciou dieťaťa a dodržaním pracovného postupu realizovať spirometrické vyšetrenie

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou spirometrického vyšetrenia

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci:

Sestra špecialistka

Š2 Prostredie:

Lôžkové oddelenie - vyšetrovňa

Š3 Pomôcky :

Spirometrický prístroj so senzorom,
jednorazový náustok na spirometer,
jednorazový štipec (uzáver na nos),
dezinfekčný prostriedok

Š4 Dokumentácia :

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra oboznámi p/k so spirometrickým vyšetrením, vysvetlí mu postup vyšetrenia, ktorý s ním
precvičí a získa ho pre spoluprácu

P2

Sestra do prístroja vloží potrebné údaje o pacientovi - vek, meno, pohlavie, výška, hmotnosť, tlak
a teplota v miestnosti a nastaví na spirometri meranie vitálnej kapacity

P3

Sestra na senzor spirometra nasunie jednorazový papierový náustok a vysvetlí p/k akú polohu má
zaujať pri vyšetrení, najvhodnejšia poloha je v stoji s rukami mierne upaženými od tela, ev. v
sede na stoličke alebo v posteli s vystretým chrbtom

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

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

P4

OSE SZ/PED/89
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1

Platné od:
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Sestra:


stlačí - tlačidlo ON, - FNCT 1, - ŠTAR,



štipcom stlačí nosové krídla, pacient si vloží do úst náustok za zuby, pričom ho pridržiava
perami, upozorní pacienta, aby sa 5 x nadýchol a vydýchol. Po zaznení zvukového signálu
sa pacient hlboko nadýchne a maximálne vydýchne. Hlboký nádych a hlboký výdych opakuje ešte 2x,



stlačí tlačidlo COPY A, prístroj meranie hneď vyhodnotí na monitore, meranie ukončí tlačidlom STOP- FNCT

Postup spustenia prístroja závisí od typu spirometra
P5

Sestra zaznamená vyšetrenie a výsledok vyšetrenia založí do dokumentácie p/k.

P6

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k/zákonný zástupca dieťaťa pozná význam vyšetrenia a je oboznámený s postupom pri
vyšetrení

V2

P/k podľa veku dodržiava pokyny sestry a spolupracuje pri vyšetrení

V3

V dokumentácii p/k je záznam o spirometrickom vyšetrení

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

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

Ošetrovateľský audit:

A OSE SZ/PED/89

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spirometrické vyšetrenie pľúc

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

Š3

Š4

Kód

PROCES

P1







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

Kontrolné kritériá
Boli splnené kritéria v Š1-2?

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky?

Má sestra k dispozícii dokumentáciu dieťaťa?

Kontrolné kritériá
Pripravila sestra p/k správne pred vyšetrením?

P2-4

Bol dodržaný postup podľa kritérií P2-4?

P5

Je v dokumentácií p/k záznam o realizovanom
vyšetrení?

P6

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok po vyšetrení?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
ošetrovateľskej
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

3b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola pomôcok

UPOZORNENIE:




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

Audit ošetrovateľského
štandardu

Revízia č.:

1

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

VÝSLEDOK

Kód
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Kontrolné kritériá

V1

Pozná p/k význam vyšetrenia?

V2

Spolupracuje p/k počas vyšetrenia?

V3

Je v dokumentácii p/k záznam o vyšetrení?

01.11.2014
2z2

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre p/k

1b

0b

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 13 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 12 - 11 bodov (92 % - 84%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 10 bodov (76 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri defibrilácii

Platné od:

01.11.2014

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

OSE SZ/PED/90
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

•

efektívnou spoluprácou prinavrátiť akciu srdca

•

odstrániť šokové rytmy defibrilačným šokom

Skupina starostlivosti:

pacienti so zástavou srdcovej činnosti

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Sestra
JIS, izby pacientov
Defibrilátor,
štvorce mulu,

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU

P1

P2

P3

P4

Defibriláciu môžeme vykonať len u pacienta, ktorý:
•
nereaguje,
•
nedýcha,
•
nemá známky cirkulácie
Sestra:
 uloží pacienta ležmo na podložku, ktorá nie je príliž mäkká, a ktorá je elektrický odizolovaná,
 sa uistí, že neexistuje žiadne vodivé spojenie medzi pacientom a inými osobami, podložka sa
nesmie dotýkať kovových časti,
 nesmie ležať na mokrom alebo vlhkom podklade, nakoľko hrozí prenos výboja aj na personál,
Sestra dbá na to:
 aby sa defibrilačné elektródy nedostali do styku s inými elektródami, alebo kovovými časťami
pacientov
 aby pacientová hruď bola suchá, nakoľko vlhkosť umožňuje nechcené šírenie elektrického
výboja
 aby koža bola dôkladne vytretá suchými štvorcami mulu, nesmie používať alkoholové prípravky
Sestra spolupracuje pri defibrilácii s lekárom podľa jednotlivého typu prístroja, používajú manuál k
danému typu prístroja, počas defibrilácie sa pacient neresuscituje, ani sa ho nikto nesmie dotýkať

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

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

P5

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1
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Sestra po ukončení defibrilácie čo najskôr vypne prístroj, odpojí elektródový kábel z prístroja a opatrne
odstráni elektródy z kože, v prípade poplálenia kože v mieste výboja, kožu ošetrí lokálne
Sestra zabezpečí uloženie pomôcok a prístroja pre ďalšie použitie, skontroluje batériu

P6
Realizovaný výkon zaznamená do zdravotnej dokumentácií p/k
P7

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/K má poskytnutú debibriláciu technicky správnym spôsobom v závislosti od typu prístroja

V2

Boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia pre ochranu všetkých zúčastnených

V3

V zdravotnej dokumentácií p/k je záznam o uskutočnenom výkone

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana
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Vyhodnotenie plnenia štandardu spolupráca sestry pri defibrilácií

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1

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

Š4

P1-3
PROCES

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

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

P4-5
P6

P7

Kód
VÝSLEDOK







V1
V2

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá
Dodržala sestra všetky kritéria v P1-P3?
Postupovala sestra pri defibrilácii podľa kritérií
P4-P5?
Zabezpečila sestra kontrolu a uloženie použitých
pomôcok?

Otázka pre sestru

2b

0b

Kontrola pomôcok a
prístroja

1b

0b

Bol realizovaný výkon zdokumentovaný?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Bola poskytnutá defibrilácia technicky správnym
spôsobom v závislosti od typu prístroja?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Boli dodržané všetky bezpečnostné opatrenia pre
ochranu všetkých zúčastnených?

Pozorovanie
počas výkonu

1b

0b

UPOZORNENIE:




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

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

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (92 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (78 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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Procesuálny štandard výkonu
-

Zabezpečiť správne, bezpečné prevedenie výkonu za prísne
aseptických podmienok
Znížiť hladinu bilirubínu v krvi
Eliminovať účinok toxicity bilirubínu na CNS dieťaťa

Skupina starostlivosti:

Novorodenec s hyperbilirubinémiou v V. pásme, v septickom šoku, so
závažnou formou hemolytickej choroby, s ťažkou polycytémiou
a intravaskulárnym krvácaním

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca v spolupráci s lekárom a druhou sestrou, inštrumentárky
operačnej sály

Š2

Prostredie:

Neonatologické pracovisko, operačná sála

Š3

Pomôcky :

Krvný vak,
3 transfúzne súpravy,
set na krížový pokus,
pupočníková sonda (CN, CP),
2 ks trojcestný kohútik ,
jednorazové striekačky 2 -5 -10 ml (množstvo závisí od množstva menenej krvi),
5 ks sterilných rukavíc,
1 bal Calcium inj.,
lieky na tlmenie dieťaťa dľa ordinácie lekára,
na nemedikamentózne tíšenie cumeľ + roztok sacharózy,
pomôcky na fixovanie dieťaťa (obväz a vata),
označené skúmavky na odber krvi:
Bi 1-6, KO 1-2,
2 ks sáčok na moč + hexaphan na chemické vyšetrenia moča,
Gelaspon,
pomôcky na prekrytie pupka:
sterilné štvorce,
curaport,
infúzna pumpa s infúziou,
monitor VF,
výhrevné lôžko na operačnej sále alebo lavaterm na zabezpečenie TNP dieťaťa
počas výkonu,

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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bavlnené plienky,
fonendoskop,
teplomer,
pomôcky na fotoliečbu po výkone:
tampóny a neprehliadná fólia na krytie oči resp. biliband,
saturačnej sondy,
medicolux alebo bilibed,
bilirubinometer,
Š4

Dokumentácia :

Dekurz, exanquinačný protokol, zošit na evidenciu podávania transfúznych
prípravkov, zošit na evidenciu liečby fototerapiou

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra ihneď po ordinácii lekára upovedomí HTO (hematologicko-transfúzne oddelenie), že potrebuje
krv na exanquinačnú transfúziu. Na HTO odošle krv dieťaťa, matky a správne vyplnené žiadanky.

P2

Sestra upozorní operačnú sálu aby sa včas pripravili na to, že sa bude robiť exanquinácia. Ak je
k dispozícii výhrevné lôžko na operačnej sále, nechá ho zapnúť.

P3

Sestra po obdŕžaní transfúzneho vaku zapíše potrebné údaje do zošita evidencie podávaných krvných
derivátov. Vak označí menom dieťaťa a dátumom podania. Zistí hmotnosť vaku.

P4

Sestra si na tácňu nachystá všetky potrebné pomôcky na exanquináciu, ktoré berie na operačnú sálu:
Krvný vak, 3 transfúzne súpravy, set na krížový pokus, pupočníková sonda (CN, CP), 2 ks trojcestný
kohútik , jednorazové striekačky 2 -5 -10 ml (množstvo závisí od množstva menenej krvi), 5 ks sterilných
rukavíc, 1 bal Calcium inj., lieky na tlmenie dieťaťa dľa ordinácie lekára, na nemedikamentózne tíšenie
cumeľ + roztok sacharózy, pomôcky na fixovanie dieťaťa (obväz a vata), označené skúmavky na odber
krvi: Bi 1-6, KO 1-2, Gelaspon, pomôcky na prekrytie pupka – sterilné štvorce, curaport, infúzna pumpa
s infúziou, monitor VF, výhrevné lôžko na operačnej sále alebo lavaterm na zabezpečenie TNP dieťaťa
počas výkonu, bavlnené plienky, fonendoskop

P5

Sestra pripraví dieťa: odmeria mu VF: P, D, TT, TK a nalepí sáčok na moč. Moč následne vyšetrí
chemicky.

P6

Sestra zaznamená zistené údaje do dokumentácie dieťaťa, exanguinačného protokolu ako aj zázname
o transfúzii.

P7

Sestra urobí u dieťaťa overenie krvnej skupiny – dá skontrolovať lekárovi. Dieťa spolu s pripravenými
pomôckami za asistencie druhej sestry premiestni na operačnú sálu.

P8

Sestra odovzdá na operačnej sále inštrumentárke vak a potrebné pomôcky.

P9

Sestra pripraví dieťa na výkon: na vydezinfikované lôžko rozprestrie sterilnú rúšku alebo plienku, na
ktorú uloží dieťa vyzlečené do naha. Pod dieťa podloží podložku, resp. plienky. Ak nemá k dispozícii
výhrevné lôžko , pod podložku dieťaťa umiestni lavaterm, aby zabezpečila teplotný komfort dieťaťu.

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

Sestra fixuje ruky a nohy dieťaťa pomocou vaty a obväzov . Dbá nato, aby fixácia nebola násilná.

P11

Sestra napojí dieťa na monitor. Znova skontroluje VF u dieťaťa. Podľa ordinácie lekára dieťa tíši
nemedikamentózne, event. medikamentózne.

P12

Sestra si nachystá exanquinačný protokol, označené skúmavky, striekačky a liek Calcium. Zaujme takú
pozíciu, aby neprekážala pri výkone, ale aby mohla sledovať dieťa i ruky lekára.

P13

Sestra počas celého výkonu pozorne sleduje lekára. Pri prvej odobratej striekačke krvi od dieťaťa krv
vstriekne do skúmaviek na vyšetrenie Bi, Ca, G a KO. Sleduje, aby lekár postupoval: krv od dieťaťa von –
dnu krv z darcovskej konzervy (lekára na to upozorňuje slovíčkami: von – dnu). Každú odobratú
a podanú striekačku krvi zaznamenáva do exanquinačného protokolu. Po 50 ml výmene krvi podá
lekárovi sterilnú striekačku, ihlu a Ca – z ampuly si lekár natiahne 2 ml a podá ich do v. umbilikális. To
isté zopakuje po každej ďalšej 100 ml výmene. Po každej 100 ml výmene zabezpečí aj odber krvi na Bi
(celkom od 1 do 6. vzoriek, podľa množstva menenej krvi), na konci exanquinačnej transfúzie aj
vyšetrenie KO, Ca, G. Všetko starostlivo zaznamená do protokolu. Do protokolu zaznamená aj presný
čas začatia a ukončenia výkonu.

P14

Sestra počas celého výkonu kontroluje stav dieťaťa, monitor, podľa potreby ho tíši, pričom dbá nato,
aby sa nedotkla operačného poľa.

P15

Sestra po ukončení celého výkonu podá lekárovi pomôcky na sterilné krytie pupka.

P16

Sestra zmeria VF dieťaťa, dieťa zabalí, pozbiera použité pomôcky a prenesie naspäť na oddelenie.

P17

Na oddelení druhá sestra vloží dieťa do pripraveného inkubátora / na bilibed a pripraví ho podľa
štandardu na FT (OSE SZ/NEO/109) a zaháji fotoliečbu.

P18

Sestra skontroluje vyplnené žiadanky a spolu s odoranými vzorkami krvi zašle do laboratórií.

P19

Sestra zabezpečí dekontamináciu a dezinfekciu použitých pomôcok.

P20

Sestra zaznamená všetky údaje o priebehu exanquinácia do dekurzu, skontroluje a doplní exanquinačný
protokol, záznam o podaní transfúzie, a priloží ich do chorobopisu dieťaťa.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

ET je prevedená efektívne za dobrej spolupráci sestry, lekára, HTO a operačnej sály.

V2

Hodnoty Bilirubínu po prevedenom výkone sú pod hodnotami indikovanými exanquinačnú transfúziu.

V3

Výkon je prevedený za prísne aseptických podmienok.

V4

Všetky údaje o priebehu exanquinačnej transfúzie sú zaznamenané v dokumentácii.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri exanquinačnej
transfúzii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód







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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1-2

Kontrolné kritériá
Zabezpečila sestra pri ordinovaní exanquinácie
spoluprácu s HTO i operačnou sálou?

P3

Manipulovala sestra s prinesenou krvou podľa
P3?

P4

Pripravila všetky pomôcky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

2b

0b

Pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

PROCES

Kontrola pomôcok

P5-6

Zmerala VF, vyšetrila moč, zaznamenala údaje do
exanquinčného protokolu?

P7

Previedla krížový pokus u dieťaťa?

Kontrola
dokumentácie

Pozorovanie sestry
P8

Spolupracovala s inštrumentárkou na operačnej
sále?

P9-10

Pripravila teplotný komfort dieťaťa, správne ho
fixovala?

P11

Napojila dieťa na monitor, upokojila dieťa?

Pozorovanie
novorodenca

UPOZORNENIE:




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

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

Zaujala vhodnú pozíciu, mala po ruke pomôcky?

P13-15

Postupovala sestra podľa postupu uvedenom v
p13-15
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1b

0b

1b

0b

PROCES

Pozorovanie sestry

P16

Zmerala VF u dieťaťa po ukončení FT,
zaznamenala čas ukončenia?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P17

Zahájila ihneď po ukončení ET fotoliečbu?
Dodržala pritom štandardný postup?

Pozorovanie sestry

1b

0b

P18

Zabezpečila odoslanie materiálu do laboratória?

1b

0b

P19

Zabezpečila dekontamináciu a dezinfekciu
použitých pomôcok?

1b

0b

P20

Zaznamenala údaje súvisiace s ET do
dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Pracovala sestra efektívne tak, aby bola ET čím
skôr po indikácii lekára?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Pozorovanie sestry

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Otázka pre sestru

Kód

VÝSLEDOK

V1
V2

Sú hodnoty Bi po prevedenom výkone pod
hodnoty indikované ET?

V3

Prebehol výkon za prísne aseptických
podmienok?

V4

Sú zaznamenané všetky údaje v dokumentácii,
správne vyplnený exanquinqčný protokol?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 26 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 25 -24 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (80 % a menej)

UPOZORNENIE:




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

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

UPOZORNENIE:




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

efektívnou spoluprácou zabezpečiť rýchlu a šetrnú intubáciu
predísť komplikáciám z riziko hypoxie včasnou intubáciou
a správnou fixáciou ETK

Skupina starostlivosti:

- novorodenec s poruchou dýchania vyžadujúci zavedenie ETK

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci slekárom a asistujúcou sestrou

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie: úsek pre nezrelých a rizikových novorodencov,
novorodenecký kútik na pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :

Funkčný laryngoskop s lyžicou č.0,1,
sterilná endotracheálna kanyla (ďalej len ETK) - veľkosť závisí od hmotnosti
dieťaťa,
pomôcky na zavedenie ETK:
magillové kliešte pri zavádzaní cez nos,
zavádzač pri zavádzaní ústami,
sterilné štvorce,
sterilné odsávacie katétre rôznej veľkosti,
odsávačka napojená na regulovateľný podtlak s pripojenou odsávacou hadicou,
resuscitačný vak s maximálnym objemom 750 ml s nasadeným rezervoárom
pripojený na zdroj kyslíka,
vodeodolný leukoplast na fixovanie kanyly,
nožnice (čisté aj sterilné), fonendoskop,
sterilná voda na prepláchnutie odsávacieho katétra,
dezinfekčný roztok a sterilná voda na prepláchnutie odsávacej hadice, sterilné
rukavice,
p.p. funkčný ventilátor so zloženým okruhom hadíc,
pulzný oximeter,
lieky na resuscitáciu ( v prípade potreby podania cez ETK), p.p. T resuscitátor.

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

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

Sestry si umyjú a dezinfikujú ruky. Asistujúca sestra asistuje lekárovi pri príprave na výkon.

P2

Ošetrujúca sestra si pripraví pomôcky tak, že:
- napojí resuscitačný vak na zdroj kyslíka, nasadí rezervoár, vhodnú veľkosť masky podľa
hmotnosti dieťaťa a skontroluje jeho funkčnosť,
- podľa prístrojového vybavenia pripraví namiesto resuscitačného vaku T resuscitátor,
- zapne odsávačku, napojí koniec odsávacieho katétra a nastaví odsávací pretlak (od 80 do max.
150 cm H2O)
- pripraví laryngoskop, skontroluje svietivosť žiarovky, ak je potrebné, vymení monočlánky.
Lyžicu dezinfikuje desidentom, následne opláchne sterilnou aqou a zabalí do sterilného štvorca,
- pripraví sterilnú ETK – veľkosť volí podľa hmotnosti novorodenca (viď. tabuľka č.1), p.p.
pomôcky na zavedenie ETK (magillové kliešte / zavádzač),
- nastrihá prúžky leukoplastu na fixovanie ETK, u veľmi nezrelých novorodencov aj podložky pod
leukoplast.

P3

Asistujúca sestra uloží novorodenca do polohy na chrbte na pevnú vodorovnú podložku ( v inkubátore
spustí lehátko) hlavou k lekárovi, pričom fixuje hlavu v strednej polohe s ľahko natiahnutým krkom –
ramena môže podložiť stočenou plienkou. Ak nie je dieťa monitorované, nalepí saturačnú sondu
a napojí ho na pulzný oximeter.

P4

Ošetrujúca sestra si natiahne rukavice a skontroluje priechodnosť HDC poodsávaním dutiny ústnej
a nosa prerušovaným spôsobom.

P5

Ošetrujúca sestra spolupracuje s lekárom pri bezprostrednom zavádzaní ETK tak, že:
- vloží lekárovi do ľavej - nedominantnej ruky svietiaci laryngoskop,
- ak je potrebné poodsávať dýchacie cesty, znova ich odsáva, alebo podá lekárovi odsávací katéter
– ten odsaje obsah dýchacích ciest pod laryngoskopom,
- podá lekárovi do pravej - dominantnej ruky ETK a podľa potreby aj zavádzač alebo magillové
kliešte.
Asistujúca sestra spolupracuje pri bezprostrednom zavádzaní ETK tak, že:
- udržiava polohu novorodenca počas intubácie,
- mierne zatlačí na štítnu chrupavku novorodenca pre lepšiu vizualizáciu vchodu do laryngu, ak je
to potrebné,
- podáva novorodencovi inhalačne kyslík maskou, ak je to potrebné,
- ak sa nedarí zaintubovať novorodenca do 30 sekúnd, novorodenca predýcha vakom s maskou
a lekár sa pokúsi o intubáciu po stabilizácii stavu dieťaťa.

P6

P7

Sestry spolupracujú s lekárom po zavedení ETK tak, že:
- odstránia zavádzač, ak bol použitý,
- predychávajú novorodenca resuscitačným vakom,
- založí lekárovi fonendoskop na uši za účelom auskultačného overenia polohy ETK (preferuje sa
overenie laterálne , najlepšie v axilách počuteľne dýchacie fenomény, nad žalúdkom a krkom
chýbajú),
- sledujú stav dieťaťa, exkurzie hrudníka – symetrické na oboch stranách pri nádychu, farbu kože

UPOZORNENIE:
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P8

a hodnoty monitora, pri výdychu je možné pozorovať kondenzáciu pár na vnútornej strane
kanyly
Asistujúca sestra spolupracuje s lekárom pri fixácii ETK v správnej polohe nalepením leukoplastu
obtočením okolo kanyly a prilepením o peru / nos novorodenca.

P9

Ošetrujúca sestra skráti dĺžku ETK ak vyčnieva nad úroveň nosa / kútika úst o viac ako 4 cm sterilnými
nožnicami. ETK môže skrátiť už pred intubáciou na 13 až 15 cm od špičky kanyly.

P10
P11

P12

P13
P14
P15

Sestra napojí koniec ETK na hadice ventilátora / resuscitačný vak a zaháji ventiláciu.
Ošetrujúca sestra v prípade resuscitácie pripraví lieky dľa ordinácie lekára, ktorý ich aplikuje do ETK.
Asistujúca sestra upraví polohu novorodenca tak, aby zabránila extubácií ak dieťa ostáva na riadenej
ventilácii. Ak je dieťa intubované za účelom resuscitácie po narodení, a stav sa stabilizuje – obnoví sa
spontánna ventilácia, lekár dieťa extubuje.
Sestra zabezpečí rtg laboranta pre definitívne overenie polohy ETK.
Sestra zabezpečí dekontamináciu, dezinfekciu a uloženie pomôcok.
Sestra zaznamená údaje o inkubácii do ošetrovateľskej dokumentácie dieťaťa. Ak ostáva dieťa na
riadenej ventilácii, vyplní ventilačný protokol.

Tabuľka č.1 – orientačné veľkosti ETK
Veľkosť ETK
2/2,5
3
3,5
4

Pôrodná hmotnosť v gramoch
pod 1000
1000 - 2000
2000 – 3000
3000 a viac

Gestačný vek
pod 28
28 -34
34 - 38
nad 38

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Intubácia prebehla rýchlo, šetrne, efektívnou spoluprácou sa minimalizovalo riziko vzniku komplikácie
z hypoxie.

V2

ETK je fixovaná v správnej polohe.

V3

Novorodenec má zabezpečenú primeranú oxygenáciu počas trvania intubácie.

V4

V dokumentácii dieťaťa sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s priebehom intubácie.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
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Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spolupráca sestry pri intubácii

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :








ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4

Kód
P1-2

otázka pre sestru
pozorovanie sestry počas výkonu
kontrola pomôcok
kontrola ošetrovateľskej dokumentácie
kontrola prostredia
pozorovanie dieťaťa

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry podľa kritérií uvedených uvedených v Š1-3?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Mala sestra k dispozícií potrebnú dokumentáciu?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá

Postupovali sestry podľa kritérií P1-2?

Metóda hodnotenia
Otázka pre sestru

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

4b

0b

Pozorovanie sestry

PROCES

Pozorovanie sestry
P3

Odsala sestra 1 dutinu ústnu a nos dieťaťa?

P4

Uložila sestra 1 dieťa do polohy podľa kritérií
uvedených v P4?

P5

Zabezpečila sestra 2 dieťaťu klinické a podľa
možností aj prístrojové monitorovanie?

P6-9

Spolupracovali sestry 1 a 2 s lekárom pri
bezprostrednom zavádzaní ETK?

Pozorovanie p/k
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Pozorovanie sestry

Pozorovanie sestry

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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Postupovala sestra 1počas výkonu podľa kritérií
P10-13?

Pozorovanie sestry

4b

0b

P14

Zabezpečila sestra 1 dekontamináciu, dezinfekciu
a uloženie pomôcok?

Kontrola pomôcok

1b

0b

P15

Zapísala sestra 1 potrebné údaje o intubácii do
ošetrovateľskej dokumentácie dieťaťa?

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie p/k

1b

0b

P10-13

Kód
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Kontrolné kritériá

Kontrola
dokumentácie

V1

Je ETK fixovaná v správnej polohe?

V2

Má p/k zabezpečenú oxygenáciu počas trvania
intubácie?

Pozorovanie p/k

1b

0b

V3

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

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 22 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 21 - 20 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (86 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
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procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti


Cieľ:
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zaviesť sondu šetrným spôsobom bez poškodenia sliznice
oro/nazogastrickej oblasti a traumatizácie dieťaťa
zabezpečiť adekvátny príjem potravy / podať enterálnu výživu
skontrolovať žalúdočný obsah
diagnostikovať ochorenie

Skupina starostlivosti:

novorodenci, u ktorých je potrebné zaviesť sondu s liečebným resp.
diagnostickým cieľom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie –box s inkubátormi, izba s postieľkami, novorodenecký
kútik na pôrodnej sále

Š3

Pomôcky :
1 ks sterilná cievka pre výživu novorodenca (CV 01, CN 01), 1 ks sterilná striekačka
(2, 5, 10 alebo 20 ml- podľa množstva podávanej tekutiny), sterilná fľaša
s pripraveným mliekom ohriatym na 37°C,1 ks sterilné rukavice 1 ks aqua a 1 ks 21
ml striekačka – pri zavedení permanentej NGS na prepláchnutie sondy po podaní
stravy, 1 ks, NaCl (ak sa kontroluje žalúdočný obsah a je potrebné urobiť výplach
žalúdka), ordinované lieky na per os podanie, 3 -5 cm nealergického leukoplastu na
fixovanie permanentnej NGS +fólia pod leukoplast (podľa zvyklosti oddelenia),
emitná miska

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská dokumentácia / PC /, chorobopis

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Sestra si nachystá pomôcky na dosah ruky, otvorí cievku na sondovanie, striekačku, odstrihne
leukoplast.

UPOZORNENIE:
(1)
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P2
Sestra upraví polohu dieťaťa – zvýšená poloha s miernym záklonom hlavičky. Dieťa v postieľke zdvihne
na lehátko.
P3
Sestra odskúša teplotu mlieka (podávanej stravy) kvapnutím mlieka na predlaktie ruky. Ak je horúce,
ochladí ho.
P4
Sestra si dezinfikuje ruky zaužívaným spôsobom, ak je ordinované sterilné kŕmenie, natiahne si sterilné
rukavice.
P5
Sestra odmeria vzdialenosť na zavedenie sondy: pri orogastrickom sondovaní – ušný lalok –ústa sternum, pri nazogastrickom sondovaní – ušný lalok – nos - sternum.
P6
Sestra navlhči koniec sondy do mlieka (aqua, NaCl), a opatrne sondu zavádza do žalúdka dieťaťa.
Pracuje rýchlo a šetrne, aby nepodráždila nervus vagus
P7
Sestra druhý koniec sondy ponorí do fľaše s mliekom / nádobky s vodou, aby sa presvedčila, či je
správne zavedená (ak do mlieka idú bublinky, sondu vytiahne, a pokúsi sa ju zaviesť znova).
P8

Sestra nasunie na koniec sondy striekačku a aspiruje žalúdočný obsah ( ak sa v žalúdku nejaké zvyšky
nachádzajú). Skontroluje množstvo a prímesi, ak je to nestrávené mlieko, vráti ho späť do žalúdka,
v prípade patologického obsahu (prímes krvi, hlienov) ž. o zlikviduje, alebo podľa ordinácie lekára zašle
na kultiváciu, a dieťaťu podľa potreby urobí výplach s NaCl.

P9

Ak je žalúdok dieťaťa prázdny, do striekačky natiahne požadované množstvo stravy, cievku zalomí, na jej
koniec nasadí striekačku (bez piestu) a nechá stravu tiecť samospádom do žalúdka. Jednou rukou pritom
fixuje cievku pri pere / nose dieťaťa. Zrakom kontroluje správanie dieťaťa: farbu kože, nauzeu, počet
pulzov na monitore).Ak sú v žalúdku reziduá, vráti ich späť a množstvo mlieka prispôsobí potrebám
dieťaťa (ak je nestrávená viac ako 1/3 uvažuje o znížení per os dávky, resp. vynechaní dávky).

P10

Ak sestra podáva dieťaťu lieky, podáva ich až keď dá do bruška trocha mlieka, ak podáva hustú ryžu,
podá ju na začiatku sondovania.

P11

Sestra jednou rukou pridrží hlavičku dieťaťa, druhou rýchlo vytiahne sondu. Ak sa dieťaťu zavádza
nazogastrická permanentná cievka, prestriekne obsah cievky sterilnou aqou, odpojí striekačku, uzavrie
koniec cievky a správne fixuje leukoplastom.

P12
Sestra podrží dieťa vo zvýšenej polohe, nechá ho odgrgnúť. Potom ho uloží najlepšie do polohy na
pravej strane.

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Sondovanie

Platné od:

01.11.2014

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P13
Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie. V pláne starostlivosti zaznamená údaje o:
- výmene permanentnej sondu 1 krát za 24 hod
- kontrole prípadných zmien a podráždenia na sliznici nosa alebo dutiny ústnej
P14

Sestra uprace pomôcky podľa zvyklosti oddelenia.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
dieťa má zavedenú šetrným spôsobom a zaistenú cievku proti posunutiu
V2
dieťa má zabezpečený adekvátny príjem potravy
V3
dieťaťu sú podávané ordinované lieky
V4
dokumentácia dieťaťa zahŕňa podstatné informácie o zavedení sondy (o sondovaní)

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES







01.11.2014
1z2

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

Kontrolné kritériá

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrolné kritériá
Pripravila si sestra všetky potrebné pomôcky na
dosah ruky, neodbehovala pri výkone od dieťaťa?

P2

Uložila sestra dieťa do správnej polohy?

P3

Skontrolovala teplotu podávanej stravy pred
podaním?

P4

Platné od:

Vyhodnotenie splnenia štandardu Sondovanie

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

P1

1
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Kód

Revízia č.:

Pracovala sestra v rukaviciach po predchádzajúcej
dezinfekcii rúk?

P5 -6

Dodržala sestra správny šetrný postup pri
zavádzaní sondy s prihliadnutím na minimálnu
traumatizáciu dieťaťa?

P7 -8

Skontrolovala správnosť zavedenia sondy do
žalúdka pred podaním mlieka?

P9-10

Nechala sestra tiecť mlieko samospádom, resp.
min. tlakom, podala správne ordinované lieky?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

2b

0b

2b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Pozorovanie dieťaťa
Pozorovanie sestry
počas výkonu /
Otázka pre sestru

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

Fixovala dostatočne sondu pri ponechaní
permanentnej sondy?

P12

Ponechala dieťa po nakŕmení vo zvýšenej polohe,
aby sa predišlo aspirácii?

P13

Zaznamenala sestra údaje súvisiace s výkonom do
dokumentácie?

Kód
VÝSLEDOK

V1
V2

V3

Kontrolné kritériá
Bola dieťaťu zavedená sonda šetrný spôsobom, je
správne fixovaná?
Je zabezpečený adekvátny príjem potravy
sondovaním samospádom, resp. minimálnym
tlakom?

1

Platné od:

01.11.2014
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1b

0b

Pozorovanie
novorodenca

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Zahŕňa dokumentácia potrebné údaje o
prevedenom výkone?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19 - 18 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca pri komorovej punkcii

Platné od:

01.11.2014

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

Charakteristika štandardu:
Cieľ:
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procesuálny štandard výkonu
-

Zmierniť bolesť odstránením tlaku likvoru
Odobrať vzorku likvoru na diagnostiku
Dodržať správny ošetrovateľský postup pri komorovej punkcii

Skupina starostlivosti:

- novorodenci s indikáciou komorovej punkcie

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s druhou sestrou / zdravotníckym asistentom a lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – izba s lôžkami novorodencov, box s inkubátormi

Š3

Pomôcky :

Dezinfekčné mydlo – betadine,
kefka na ruky,
2 ks sterilné rukavice,
1 ks čiapka,
1 ks maska a plášť pre lekára,
sáčok so sterilnými bavlnenými plienkami,
3 ks sterilné rúška,
1 ks jednorazová ihla,
2 ks 10 ml striekačky,
emitná miska,
dezinfekčný roztok na kožu,
10 ks sterilné gázové tampóny,
10 ks sterilné štvorce,
alkoholový prípravok na kožu,
emitná miska,
leukoplast,
sterilné skúmavky a vypísané žiadanky (najčastejšie na biochemiu: pandy,
elementy, cukry, chloridy, bielkoviny + kultivačné a hematologické vyšetrenie
likvoru)

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia, vyplnené žiadanky

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

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:
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Spolupráca pri komorovej punkcii

Platné od:

01.11.2014
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestry si pred výkonom umyjú a dezinfikujú ruky. Lekár si oblečie sterilnú masku, čiapku a plášť.
Asistujúca sestra mu pomáha pri príprave na výkon: podá mu dezinfekčné mydlo a kefku, sterilnú
plienku / rúšku na utretie rúk, na ruky mu striekne dezinfekčný roztok, podá sterilné rukavice.

P2

Druhá sestra pripraví sterilný stolík s pomôckami a plochu na ktorej sa bude robiť výkon. Ak sa bude
robiť v inkubátore, spustí lehátko do vodorovnej polohy, ak na prebaľovacom stole, stôl dezinfikuje
a potom rozloží sterilnú rúšku tak, aby prečahovala okraj stola.

P3

Sestra premeria dieťaťu VF, dieťaťu ktoré nie je na pulznom oximetri nalepí saturačnú sondu a napojí ho
na pulzný oximeter. Podľa ordinácie lekára môže podať dieťaťu lieky na tlmenie. Pred výkonom potrie
hlavu dieťaťa sterilným gázovým štvorcom navlhčeným alkoholom.

P4

Sestra uloží dieťa na sterilnú rúšku pevne zabalené hlavou k lekárovi tak, aby sa nedotkla rúšky. Hlava
dieťaťa má byť až pri okraji stola. Ak sa výkon robí v inkubátore, povytiahne lôžko s dieťaťom, pričom
má dieťa ruky pevne zabalené v plienke, dieťa zdvihne, aby mohol lekár / asistujúca sestra podložiť pod
hlavu dieťaťa sterilnú rúšku. Ostáva pri dieťati, aby mohla pevne fixovať hlavu dieťaťa.

P5

Asistujúca sestra v sterilných rukaviciach podáva lekárovi sterilné tampóny navlhčené dezinfekčným
roztokom. Lekár dezinfikuje miesto vpichu (od stredu do strán aspoň 3 x).

P6

Sestra podá lekárovi jednorazovú ihlu (podľa požiadaviek lekára, najčastejšie zelenú), ktorú lekár
opatrne vpichne do komory – lekár pred výkonom urobí sonografické vyšetrenie mozgu, ktoré mu
napomôže pri rozhodovaní, kade viesť vpich. Ak začne likvor vytekať, sestra podá lekárovi striekačku, do
ktorej lekár zbiera vzorku likvoru. Pri evakuačnej punkcii vymieňa striekačky lekárovi podľa množstva
odoberaného likvoru, pričom prvú striekačku sterilne uzavrie, aby mohla neskôr odoslať vzorky, ostatné
likviduje do emitnej misky.

P7

Sestra počas celého výkonu sleduje dieťa, pulzný oximeter, farbu kože, úroveň fontanely. Akékoľvek
zmeny hlási lekárovi.

P8

Sestra po ukončení výkonu podá lekárovi sterilný gázový tampón, ktorým lekár masiruje miesto vpichu.
Lekár skontroluje, či miesto vpichu nekrváca, tampón vymení za suchý. Sestra prekryje tampón
sterilnými štvorčekmi, ktoré pevne prilepí.

P9

Sestra uloží dieťa do vodorovnej polohy, v ktorej dieťa ostáva 24 hod. Premeria mu VF.

P10

Sestra rozdelí odobratú vzorku likvoru do sterilných skúmaviek a spolu so správne vyplnenými
žiadankami ich odošle do príslušných laboratórií. Podľa zvyklosti oddelenia má byť laboratórium pred
výkonom informované o odbere likvoru.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie použitých pomôcok.

P12

Sestra zaznamená výkon a s ním súvisiace údaje do dokumentácie dieťaťa.

P13

Sestra po výkone počas 24 hod. monitoruje dieťa: sleduje VF, prejavy bolesti, všíma si správanie dieťaťa,
miesto vpichu, klenutie fontanely. Akúkoľvek odchýlku hlási lekárovi. Bezprostredne po výkone dieťa
nekŕmi , až po 2 hod – volí taký spôsob kŕmenia, aby čím menej manipulovala s hlavičkou dieťaťa.

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

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

P14

ošetrovateľský štandard
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Spolupráca pri komorovej punkcii

Platné od:

01.11.2014
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Sestra zistí výsledok vyšetrenia a informuje o tom lekára.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa nejaví známky bolesti, má stabilizované VF.

V2

Dieťa je 24 hod. po výkone uložené vo vodorovnej polohe, s minimálnou manipuláciou s hlavičkou.

V3

Sterilne odobratá vzorka likvoru je včas odoslaná na vyšetrenie.

V4

Dokumentácia dieťaťa obsahuje všetky údaje súvisiace s výkonom.

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

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

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

ŠTRUKTÚRA

Kód

PROCES

Platné od:

01.11.2014
1z2

Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca pri komorovej punkcii







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

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

P1-2

1

Strana

A OSE SZ/PED/94

Š1-3

Kód

Revízia č.:

Kontrolné kritériá
Pripravila si setra pomôcky tak, aby nenarúšala
priebeh výkonu? Spolupracovala vhodne
s lekárom pri príprave na výkon?

P3-4

Pripravila dieťa na výkon, uložila ho do vhodnej
polohy?

P5

Bolo miesto vpichu správne dezinfikované?

P6

Ovláda sestra postup pri punkcii, spolupracovala
efektívne s lekárom?

P7

P8

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Pozorovanie sestry

2b

0b

2b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

1b

0b

1b

0b

Monitorovala dieťa počas výkonu, upozorňovala
lekára na zmeny stavu?

1b

0b

Ošetrila a prelepila sterilne miesto vpichu?

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry a
dieťaťa
počas výkonu

Pozorovanie dieťaťa
P9

Uložila dieťa po punkcii do správnej vodorovnej
polohy po premeraní VF?

P10

Označila sestra správne odobraté vzorky
a zabezpečila ich rýchly transport do laboratória?

Otázka pre sestru

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

Zabezpečila dekontamináciu použitých pomôcok?

P12

Zaznamenala do dokumentácii údaje
o prevedenom výkone?

P13

Manipulovala bezpečne s dieťaťom,
monitorovala, hlásila zistené odchýlky?

P14

Zistila výsledok, včas informovala lekára
o zistenom výsledku?

1

Platné od:

01.11.2014
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Kontrola prostredia
Kontrola
dokumentácie
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1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry,

Kód

VÝSLEDOK

V1

Kontrolné kritériá
Nejaví dieťa po výkone známky bolesti, má
stabilizované VF?

Otázka pre sestru
Otázka pre sestru

Metóda hodnotenia

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie dieťaťa

V2

V3

Je vzorka likvoru odoslaná na vyšetrenie včas?

Otázka pre sestru

1b

0b

V4

Obsahuje dokumentácia údaje o prevedenom
výkone?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 23 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 22 - 21 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:

Podpis:

Nie

Je s dieťaťom manipulované opatrne 24 hod. po
výkone, je uložené vo vodorovnej polohe?

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Dátum:

Áno

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

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Spolupráca sestry pri odsávaní
pneumotoraxu

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/NEO/95
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard výkonu

Cieľ:
Skupina starostlivosti:

- liečebný efekt pri barotraume,
- efektívna spolupráca pri výkone
novorodenci s diagnostikovaným tenzným pneumotoraxom

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z 3

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca/diplomovaná sestra/sestra bakalárka (ďalej len sestra)
v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie: lôžko novorodenca

Š3

Pomôcky :

1 ks Kanyla na punkciu pneumotoraxu,
1 ks infúzna súprava,
1 ks krátka spojovacia infúzna hadička,
5 ks sterilné tampóny
dezinfekčný roztok na dezinfekciu kože,
5-10 ks sterilné gázové štvorce,
nealergizujúci leukoplast,
1-2 ks 5 ml /10 ml striekačka,
emitná miska,
2 ks sterilná rúška,
dezinfekčný roztok na plochy,
set na odsávanie pneumotoraxu podľa vybavenia oddelenia:
systém fliaš na Bulaulovu drenáž alebo odsávačka so zloženým odsávacím okruhom
na uzavreté odsávanie pod tlakom,
dezinfekčné mydlo a roztok na ruky,
4 ks sterilné rukavice,
1 ks čiapka,
1 ks maska,
p.p. vozík na nástroje

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia

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

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

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra upozorní lekára na zhoršený stav dieťaťa: dráždivosť, tachypnoe, asymetrické pohyby hrudníka,
chýbajúce dýchacie šelesty na strane pneumotoraxu, pokles SO2 – napriek podaniu kyslíka, zvyšovaniu
FiO2 pri priechodným dýchacích cestách saturácia u dieťaťa nestúpa.

P2

Sestra spolupracuje s lekárom pri transluminácii hrudníka studeným svetlom, zabezpečí RTG laboranta
kvôli snímke pľúc – vypíše žiadanku.

P3

Sestra podá dieťaťu podľa ordinácie lekára 100% kyslík do inkubátora – maskou ku nosu a dieťa
napolohuje na stranu pneumotoraxu.

P4

Sestra po definitívnom diagnostikovaní tenzného pneumotoraxu lekárom pripraví set na odsávanie
pneumotoraxu – podľa možnosti oddelenia buď jednoduchý systém fliaš na bulaulovu drenáž – napojí
na zdroj kyslíka, ktorý označí „NEVYPINAŤ“, aby sa predišlo nechcenému omylu vypnutia pri odsávaní
pneumotoraxu, alebo zloží systém hadíc a zapne odsávačku na uzavreté odsávanie pod tlakom, pričom
sa pridržiava pokynami výrobcu.

P5

Sestra si pripraví pomôcky potrebné na punkciu na sterilnú rúšku buď na vydezinfikovaný stolík na
nástroje, alebo do rohu inkubátora (podľa zvyklosti oddelenia).

P6

Sestra spolupracuje s lekárom pri punkcii a to tak, že:
- pomáha lekárovi pri umývaní rúk a obliekaní na výkon (sterilná maska, čiapka, plášť),
- uloží dieťa do vhodnej polohy, aby lekár mohol viesť vpich – 2.-3. medzirebrie v axilárnej čiare,
- spolupracuje pri dezinfekcii kože pred výkonom,
- po zavedení kanyly podá lekárovi striekačku, ktorou lekár odsaje voľný vzduch,
- napojí na kanylu krátku infúznu hadičku, ktorou sa v prípade potreby striekačkou bude znova
odsávať vzduch, alebo sa na ňu napojí otvorená infúzna súprava, ktorá zapadne do odsávacieho
systému,
- prelepí miesto vpichu tak, aby fixovala krátku hadičku – poloha hadičky má byť tak, aby nebola
nikde stláčaná.
Sestra uloží dieťa do vhodnej polohy tak, aby mu uľahčila dýchanie, polohu pravidelne mení. Poloha na
strane pneumotoraxu pomáha pri vytláčaní voľného vzduchu.

P7

P8

P9

P10

Sestra umiestni systém hadíc z vonkajšej strany inkubátora, sleduje odsávací tlak, bublanie.
Sestra pri každej činnosti manipuluje opatrne s dieťaťom, kontroluje miesto vpichu i odsávací systém –
pri Bulaulovej drenáži dáva pozor na „vybublávanie“ vody – ponor ihly na stanovených cm). Podľa
ordinácie lekára pokračuje v podávaní 100 % kyslíka.
Sestra spolupracuje s lekárom pri odpájaní odsávania:
- podľa stavu dieťaťa sa priškrtáva infúzna súprava, pričom sa stále sleduje stav dieťaťa,
- opakované transluminačné kontroly,
- priškrtenie hadic peánom, vypnutie systému odsávania, pričom ostáva ešte zavedená kanyla, ak
by sa stav zhoršil,
- po 24 hod. sa odstráni kanyla, ošetrí a prelepí sa miesto vpichu.

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

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Sestra zlikviduje použité pomôcky, pripraví do centrálnej sterilizácie pomôcky na resterilizáciu.
Sestra zaznamená do dokumentácie všetky údaje súvisiace s výkonom.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Sestra ovláda skladanie odsávacieho systému na pneumotorax.

V2

Efektívnou spoluprácou sestry s lekárom sa minimalizuje riziko poškodenia súvisiace s pneumotoraxom.

V3

Je badateľné zlepšenie stavu novorodenca po punkcii pneumotoraxu.

V4

V dokumentácii sú zaznamenané všetky údaje súvisiace s výkonom.

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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Spolupráca sestry pri odsávaní
pneumotoraxu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

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

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód

Kontrolné kritériá
Oboznámila sestra lekára s podozrením na
pneumotorax u dieťaťa?

P1

PROCES







Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestra

1b

0b

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P2

Zabezpečila včas RTG snímku, vyplnila žiadanku?

P3

Napolohovala dieťa, podala kyslík podľa ordinácie
lekára?

P4-5

Zložila správne set na odsávanie, nachystala
potrebné pomôcky?

P6

Spolupracovala sestra efektívne pri punkcii, fixácii
punkčnej ihly?

P7-8

Uložila dieťa do vhodnej polohy, umiestnila dobre
systém hadíc?

Pozorovanie sestry a
novorodenca

2b

0b

P9

Manipulovala opatrne s dieťaťom, kontrolovala
odsávací systém?

Pozorovanie sestry,
otázka pre sestru

1b

0b

Otázka pre sestru
Pozorovanie
novorodenca
Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




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

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

P10

P11-12

Zabezpečila pomôcky, záznam do dokumentácie?

Kód

Kontrolné kritériá
Prejavila sestra zručnosť pri skladaní odsávacieho
systému?

VÝSLEDOK

V1
V2-3

Nastalo u novorodenca zlepšenie stavu po
efektívne prevedenom výkone?

V4

Ma novorodenec záznam v dokumentácii
o prevedenom výkone?

1
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Ovláda sestra postup pri odpájaní dieťaťa?

Revízia č.:

Otázka pre sestru
Pozorovanie sestry,
kontrola
dokumentácie

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu
Pozorovanie sestry a
novorodenca
počas výkonu
Kontrola
dokumentácie

2z2

1b

0b

2b

0b

Áno

Nie

1b

0b

2b

0b

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:

UPOZORNENIE:




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

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


Cieľ:





zabezpečiť podanie ordinovaných liekov parenterálnou cestou
cez volumetrickú pumpu
udržať alebo vyrovnať vodnú a elekrolytovú rovnováhu,
zabezpečiť energetickú potrebu organizmu,
správnou ošetrovateľskou technikou a dodržaním sterility
predchádzať vzniku komplikácii

Skupina starostlivosti:

Pacienti detského oddelenia /0 - 18 rok.+364 dní/ s indikáciou na
parenterálnu terapiu cez volumetrickú pumpu

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra, ošetrujúci lekár

Š2

Prostredie:

Izby pacientov

Š3

Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

ordinovaný infúzny roztok,
ordinované lieky,
spojovacia hadička 1ks,
injekčná ihla 1 ks,
striekačka /5ml/ 1 ks,
dezinfekčný roztok,
tampóny na dezinfekciu 3 ks,
sterilné štvorce ev. elastpore 1ks,
leukoplast na prelepenie vpichu a fixáciu končatiny alebo hlavy dieťaťa, plienka,
buničitá vata – podložka 1-2 ks,
emitná miska,
infúzna pumpa,
jednorazové rukavice 2 ks,
dlážka na fixáciu končatiny,
esmarchovo ovínadlo,
kanyly rôznej veľkosti 2 ks
Zdravotná dokumentácia

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

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

Sestra informuje p/k/zákonného zástupcu o výkone, zmeria vitálne funkcie a hodnoty zaznamená do
dokumentácie.

P2

Sestra zistí možnú alergiu na ordinované lieky, či leukoplast.

P3

Sestra si pripraví podnos s pomôckami na infúziu. Ordinované lieky vpravuje do infúzneho roztoku
tesne pred podávaním, označí ju, o aký roztok ide a označí lieky aké do roztoku dala. Každá infúzna
fľaša musí byť označená dátumom a časom otvorenia./na i.v podanie

P4

Sestra upraví polohu dieťaťa, poučí p/k/zákonného zástupcu/dieťa, že počas podávania infúzie nesmie
hýbať končatinou, prípadne hlavičkou.

P5

Sestra aj lekár pracujú v rukaviciach, sestra na končatinu nasadí esmarchovo ovínadlo, vydezinfikuje
miesto vpichu kanyly.

P6

Po zavedení kanyly sestra uvoľní ovínadlo, podloží sterilný štvorec ev. elastpore na fixáciu kanyly,
leukoplastom zafixuje spojovaciu hadičku,

P7

Sestra u dojčaťa pod končatinu podloží obalenú dlahu, spevní končatinu. Ak je kanyla v hlavičke dieťaťa zabezpečí bezpečnú a vhodnú polohu hlavy.

P8

Sestra spolu s lekárom preložia dieťa zo stola do postieľky, ešte raz skontrolujú fixáciu, lekár ordinuje
rýchlosť infúzie na volumetrickej pumpe /vzhľadom na viacero faktorov/, sestra nastaví rýchlosť aplikácie a volumetrickú pumpu spusti. Pri podávaní infúzie cez injekčný dávkovač sestra realizuje výmenu striekačky vtedy, keď injekčný dávkovač signalizuje zvukovým znamením prázdnu striekačku.

P9

Sestra zaznamená do dokumentácie p/k začiatok podávania infúzneho roztoku, rýchlosť aplikácie
roztoku cez volumetrickú pumpu, množstvo roztoku, zavedie záznam príjmu a výdaja tekutín, monitoruje bilanciu tekutín.

P10

Sestra dekontaminuje a odloží použité pomôcky, volumetrickú pumpu umyje a nechá zapnutú v sieti
pre dobitie.

P11

Sestra sleduje aplikáciu infúzneho roztoku, monitoruje celkový stav dieťaťa, prípadné zmeny v stave
p/k hlási ošetrujúcemu lekárovi.
Sestra ukončenie podávania infúzie zaznamená do dokumentácie p/k.

P12

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

P/k má zabezpečený dostatočný objem cirkulujúcej tekutiny.

V2

P/k je podávaná ordinovaná infúzna liečba za podmienok dodržania sterility.

V3

V dokumentácii p/k je správne zaznamenaný výkon, množstvo podávaného roztoku, čas začatia infúznej
terapie a bilancia tekutín.

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

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

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spolupráce pri podávaní infúzií cez
volumetrickú pumpu

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

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

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky k
asistencii pri podávaní infúzií ?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Š4

Kód
P1

PROCES







Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
Informovala sestra dieťa/zákonného zástupcu o
zákonného zástupcu,
výkone, zmerala vitálne funkcie a hodnoty zakontrola
znamenala do dokumentácie?
odkumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu, otázka pre pacienta,
kontrola dokumentácie

P2

Zistila sestra zmožnú alergiu na ordinované lieky,
či leukoplast?

P3-7

Dodržala sestry stanovený pracovný postu pri
počas spolupráce pri podávaní infúzií?

P8

Nastavila sestra rýchlosť aplikovania infúzií cez
volumetrickú pumpu podľa ordinácie lekára?

Otázka pre sestru

P9

Zaznamenala sestra do zdravotnej dokumentácie:
názov infúzie, rýchlosť aplikovanie infúzie, množstvo ordinovanej infúzie?

Kontrola dokumentácie

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

5b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




0b

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

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

P 10

P 11

P 12

Kód
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Dekontaminovala a odložila sestra použité poKontrola pomôcok
môcky?
Sledovala sestra aplikáciu infúzneho roztoku,
monitorovala celkový stav dieťaťa,
prípadné Otázka pre sestru
zmeny v stave dieťaťa hlásila ošetrujúcemu lekárovi?
Kontrola dokumenZaznamenala sestra ukončenie podávania infúzie
tácie
do dokumentácie dieťaťa?
Kontrolné kritériá
Metóda hodnotenia
Má p/k zabezpečený dostatočný objem cirkulujúOtázka pre sestru
cej tekutiny?
Je p/k podávaná ordinovaná infúzna liečba za
podmienok dodržania sterility?
Pozorovanie sestry
Je v dokumentácii dieťaťa správne zaznamenaný
Kontrola dokumenvýkon, množstvo podávaného roztoku, čas začatia
tácie
infúznej terapie a bilancia tekutín?

2z2

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18-17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 a menej bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

zabezpečiť hygienickú starostlivosť dieťaťu

Skupina starostlivosti:

Nezrelí / patologickí novorodenci

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z 2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Š2
Š3

Prostredie:
Pomôcky :

Š4

Dokumentácia:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným kurzom
z KPR novorodenca, zdravotnícky asistent
neonatologické oddelenie –box s inkubátormi, izba s postieľkami
žinka, alebo plienka navlhčená vlažnou vodou, olej / pleťové mlieko na
masírovanie, pomôcky na ošetrenie pupočníka, sterilné štetôčky, jednorázová alebo
2 bavlnené plienky, obväz / ortopedické nohavičky na upevnenie plienok, body,
ponožky, leukoplast na fixovanie sondy, buničitá vata na vystlanie váhy, 2 ml
striekačka naplnená glukózou na prerušenie infúzie, osuška do inkubátora, plienka
na podloženie pliecok, sterilná plienka / rúška na krytie infúzie. Pre dieťa
v postieľke perinka, košieľka, 4 bavlnené plienky, ponožky, čiapka, ortopedické gate.
ošetrovateľská dokumentácia, chorobopis

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

P2

P3
P4

P5

Sestra pri ošetrovaní novorodenca dodržiava zásady bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti. Pred a po
manipulácii s novorodencom si dezinfikuje ruky a pri bezprostrednom kontakte s kožou novorodenca
používa rukavice.
Sestra si nachystá potrebné pomôcky na prebaľovací stôl, alebo na dosah ruky pri inkubátore, podľa
toho, kde bude robiť rannú toaletu. (U stabilizovaného dieťaťa, bez O2
liečby, bez poruchy termoregulácie môže na prebaľovacom stole pri primeranej teplote prostredia).
Sestra vystelie váhu buničitou vatou, na prebaľovací stôl rozprestrie suchú bavlnenú plienku /osušku (
v prípade, že sa toaleta bude robiť na prebaľovacom stole).
Ak sa u dieťaťa sledujú vitálne funkcie, sestra ich odmeria, dieťaťu odlepí sondu, odpojí ho od monitora
a od infúzie, ak ju dieťa má napojenú ( na koniec krátkej hadičky dá striekačku naplnenú glukózou, dlhú
hadičku zastreší ihlou).
Sestra vyberie dieťa a zváži ho. Ak má dieťa O2, dieťa váži s kyslíkovou maskou a ihneď ho umiestni
naspäť do inkubátora, kde pokračuje v toalete. U ostatných detí môže pokračovať v toalete na
prebaľovacom stole. Ak je inkubátor vybavený váhou, dieťa nevyberá z inkubátora, zváži ho
v inkubátore.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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P6

Ak sa dá, sestra u dieťaťa prevedie celkový kúpeľ v umývadle (prihliada na pupočný pahýľ, miesto
napichnutia infúzie). Najprv si nastaví vodu (teplotu vyskúša na predlaktí vlastnej ruky), dieťa pevne
uchopí popod rameno tak, aby krk dieťaťa spočíval na jej predlaktí a premiestni ho do umývadla.
P7
Sestra načrie vodu do dlaní, a špliechne na končatiny dieťaťa, aby si „zvyklo“ na teplotu vody. Kúpeľ
začína od tvárovej časti – umýva iba čistou vodou, palcom pretrie oči dieťaťa od vnútorného očného
kútika smerom von, dlaňou celej ruky tvár od stredu čela, cez líca, nos až ku brade.
P8
Prejde na vlasatú časť hlavy, pričom môže použiť detské mydlo. Pokračuje umývaním hrudnej časti,
horných, dolných končatín a chrbátika. Nakoniec umýva genitál. Dieťa opláchne čistou vodou. Ak
prevádza kúpeľ v rámci bazálnej stimulácie, dodržiava štandard č.....
U dieťaťa, u ktorého sa nedá previesť celkový kúpeľ, sestra spraví hygienickú očistu na plienke na
prebaľovacom stole, alebo na osuške v inkubátore. Použije pritom namočenú žinku / bavlnenú plienku,
pričom dodržiava taký istý postup ako pri celkovom kúpeli.
P9
Sestra vyberie dieťa na suchú bavlnenú plienku (osušku), a zľahka ho osuší – prikladaním plienky, nie
šuchaním po telíčku. Plienku vymení za suchú.
P10 Sestra si votrie do rúk masážny olej alebo pleťové mlieko a prevedie masáž u dieťaťa, dodržiava pritom
štandard masáže. Pri masáži kontroluje oblasti „záhybov“ dieťaťa (pod krkom, pod pazuchami, okolie
genitálu, stehien, pod kolenami), ak treba, trocha oleja aplikuje na plienku a zľahka zotrie „zanesené“
miesta.
P11 Sestra si dezinfikuje ruky, zoberie štetôčky, vyčistí dieťaťu uši (vonkajšiu ušnicu a miesto za ušami)
a noštek.
P12 Ak má dieťa neodpadnutý pupočník, resp. odpadnutý, ale ešte nie zhojený, sestra ošetri pupočník podľa
štandardu...
P13 Sestra aplikuje na zadoček ochranný krém, a dieťa zabalí do pampersky, alebo 2 bavlnených plienok ( ak
lekár neurčí širšie balenie).
P14 Sestra nalepí sondu dieťaťu, dbá pritom, aby menila miesto snímania.
P15 Sestra môže dieťaťu do inkubátora obliecť body, natiahnuť ponožky.( Dieťa, ktoré je v postieľke sa
zabalí do košieľky a perinky).
P16 Sestra skontroluje dutinu ústnu. Ak má dieťa soor tak ho ošetrí.
P17 Sestra na záver učeše dieťa a vloží ho do upraveného inkubátora / postieľky. (Počas toalety sestry
sanitárka /zdravotnícky asistent alebo druhá sestra – podľa personálneho vybavenia oddelenia umyje
inkubátor vodou s detergentom, na podložku oblečie čistú osušku. Ak sa toaleta prevádza v inkubátore,
sestra po jej ukončení zdvihne dieťa na ruky, a sanitárka vymení celé lôžko).
P18 Sestra napojí dieťa na monitor, skontroluje infúziu.
P19 Ak si to stav dieťaťa vyžaduje (dieťa hlieni, sťažene dýcha), dieťa poodsáva, pričom dodržiava štandard
č. ....
P20 Sestra upraví polohu dieťaťa, podľa potreby pozakrýva inkubátor (ochrana pred nadmerným svetlom).
P21 Sestra uprace pomôcky.
P22 Sestra zaznamená potrebné údaje do dokumentácie.
P23 Ak je s dieťaťom hospitalizovaná matka, 1 x jej sestra názorne predvedie toaletu.
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2
V3

Dieťaťu je prevedená ranná toaleta správne, šetrným spôsobom, s prihliadaním na jeho zdravotný stav.
Dieťa po kúpeli prejavuje známky relaxácie.
Matka ovláda postup a techniku starostlivosti pri toalete dieťaťa.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ranná toaleta
u nezrelého/patologického novorodenca

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1
P2

PROCES







Kontrolné kritériá
Umyla a dezinfikovala si sestra ruky pred rannou
toaletou?
Pripravila si sestra všetky požadované pomôcky
na dosah ruky? Ak dieťa vyberá z inkubátora,
zabezpečila teplotu v miestnosti?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

P3

Vystlala váhu, aby zabránila styku kože
s chladným povrchom?

P4

Odmerala VF pred kúpeľom, sňala dieťaťu sondu,
vypla monitor, sterilne ukončila infúznu hadičku?

P5

Prihliadala sestra pri rozhodovaní sa, kde bude
prevádzať toaletu na stav dieťaťa?

1b

0b

P6

Nastavila si sestra teplotu vody vopred,
skontrolovala ju na vlastnom predlaktí?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P7-8

Dodržala sestra spomínaný postup pri kúpaní?

2b

0b

P9

Osušila dieťa správne, vymenila po osušení
plienku za suchu?

1b

0b

P10

Previedla po kúpeli masáž u dieťaťa?

1b

0b

P11-12

Ošetrila po kúpeli nos, uši, pupočník?

2b

0b

P13

Použila ochranný krém pri balení dieťaťa?

1b

0b

P14

Menila miesto nalepenia snímača pulznej
oximetrie?

1b

0b

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P15

Odela dieťa do čistej bielizne?

1b

0b

P16

Skontrolovala a ošetrila dutinu ústnu?

1b

0b

P17

Zabezpečila sestra očistu inkubátora, vložila dieťa
do čistého prostredia?

1b

0b

P18

Napojila dieťa na monitor, skontrolovala infúziu?

1b

0b

P19

Dodržala štandard pri odsávaní, ak bolo treba
dieťa odsávať?

1b

0b

P20

Uložila dieťa po kúpeli do vhodnej polohy?

Pozorovanie dieťaťa

1b

0b

P21

Upratala pomôcky?

Kontrola prostredia

1b

0b

P22

Zaznamenala údaje do dokumentácie?

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

P23

Predviedla matke názornú ukážku toalety
u dieťaťa?

Otázka pre matku

1b

0b

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Kontrolné kritériá
Malo dieťa prevedenú rannú toaletu správne,
s prihliadnutím na jeho zdravotný stav

Metóda hodnotenia
Pozorovanie sestry
počas výkonu

V2

Prejavuje dieťa po rannej toalete známky
relaxácie?

Pozorovanie dieťaťa

V3

Ovláda matka postup starostlivosti o dieťa pri
toalete?

V1
VÝSLEDOK

Revízia č.:

Otázka pre matku

3z3

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 30 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 29 -28 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

procesuálny štandard ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

zabezpečiť komplexnú kontinuálna starostlivosť o novorodenca
v prítomnosti matky,
- vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj citovej väzby medzi
matkou a dieťaťom,
- pomôcť matke získať praktické skúsenosti pri starostlivosti
o novorodenca.
- fyziologickí novorodenci

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

-

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra pracujúca na neonatologickom pracovisku/sestra so špecializáciou
v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v neonatológii s absolvovaným platným
kurzom z KPR novorodenca (ďalej len sestra) v spolupráci s lekárom

Š2

Prostredie:

neonatologické oddelenie – úsek rooming in /RI/

Š3

Pomôcky :

Váha, fonendoskop, pomôcky na kúpeľ novorodenca: vanička, kozmetické
prípravky podľa zvyklosti oddelenia, štetôčky na čistenie uši, masť proti
zapareninám, čistiace obrúsky, oblečenie pre novorodenca,
na ošetrovanie pupočnikového kýpťa: sterilné tampóny, štvorce, dezinfekčný
roztok, na dokrmovanie: lyžička, striekačka, pohárik, kvapkadlo, suplementor
(podľa druhu zvoleného alternatívneho spôsobu kŕmenia), k odberu krvi na
skríning a k odberu iného biologického materiálu, lieky a pomôcky na podanie
ordinovaných liekov, jednorazové rukavice.

Š4

Dokumentácia :

Ošetrovateľská / zdravotná dokumentácia, edukačný materiál

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť novorodencovi prvých 24 hod. po pôrode bez
vyžiadania spolupráce matky. Informuje matku o starostlivosti v systéme RI a jeho význame, zohľadňujúc
pritom zdravotný stav matky a jej autonómiu. Dieťa prináša k matke na dojčenie každé 3 hod., ak si to
matka neželá ináč.

P2

Sestra vedie matku k dodržiavaniu hygienických zásad pri každom kontakte s novorodencom.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P3

Sestra zapája matku od druhého dňa hospitalizácie do procesu starostlivosti o novorodenca tak, že:
- opisuje a demonštruje vykonávané činnosti,
- predvedené činnosti vykonáva matka za spolupráce sestry,
vykonáva matka samostatne pod dohľadom sestry,
- matka realizuje starostlivosť sama.

P4

Sestra povzbudzuje matku pri ošetrovaní novorodenca: nadviazaním zrakového kontaktu, prejavením
empatie, ukáže, že má dostatok času, dáva matke otvorené otázky, povzbudzuje matku, aby prejavila
svoje obavy, aktívne ju počúva, vyhýba sa hodnotiacim slovám – zle, nesprávne, málo.

P5

Sestra podporuje rozvoj citovej väzby medzi matkou a novorodencom:
- zdôrazňuje matke význam verbálnej komunikácie, dotykov a vzájomného kontaktu pre priaznivý
psychický vývoj novorodenca,
- poučí matku o rôznych typoch plaču, prejavoch bolesti,
- sleduje a vyhodnocuje vzťah matky a dieťaťa.
Sestra poučí matku o monitorovaní novorodenca tak, že spolupracuje s matkou pri hodnotení
klinického stavu. Sledujú klinické prejavy novorodenca počas starostlivosti týkajúce sa:
- dýchania: typ dýchania, postavenie hrudníka, symetriu exkurzii, frekvenciu a pravidelnosť,
prejavy dyspnoe, prítomnosť stridoru,
- cirkulácie: frekvenciu a pravidelnosť srdcového rytmu, farbu kože a prekrvenie slizníc –
upozorní matku na patologickú odchýlku prítomnej centrálnej cyanózy,
- vylučovanie moču: prvé močenie do 24 hod. po pôrode, na 2.-3. Deň sa môže objaviť ružový
moč – škvrny na plienke, ak dieťa močí málo, môžu sa objaviť edémy DK,
- vylučovanie stolice: prvá smolka do 48 hod., smolka tmavá, od 3.dňa stolica svetlejšia, kyslo
zapáchajúca, na 4. – 5. Deň typická kašovitá žltá stolica. Sledujú sa patologické prímesi v stolici:
čerstvá alebo natrávená krv, nápadne biela až acholická stolica, konzistencia a prímesi hlienov,
- monitorovanie TT: termostabilný novorodenec má teplé končatiny i akrá, dobre prekrvenie
kože, sprievodnými znakmi hypotermie sú: nekľud, letargia, povrchové dýchanie, bradykardia
a chladné akrá, sprievodnými znakmi hypertermie sú: dráždivosť, slabý plač, tachykardia a teplé
akra. Hypertermia a chladné akrá môžu byť prejavom infekcie, vysoká teplota, znížený turgor
kože a suché sliznice sú prejavmi nedostatočnej hydratácie novorodenca. Sestra monitoruje TT
min. na začiatku a konci zmeny, uprednostňuje meranie v axile,
- fluidokoagulačnej rovnováhy: sleduje prípadné krvácivé prejavy na koži, v moči, stolici,
zvratkách, zvýšená krvácivosť pri odberoch,

P6

-

-

výživy: váži novorodenca denne, min. pri príjme a prepustení – fyziologický váhový úbytok je
10% od pôrodnej hmotnosti, hodnotí kvalitu sacieho a prehltacieho reflexu, stav bruška
(meteorizmus, kolikovité bolesti u dojčených detí), nadmerné slinenie a zvracanie,
kože: celistvosť, pigmentové névy, milie, novorodenecký erytém, toxoalergický exantém,
plienková dermatitída, sfarbenie kože a slizníc,
očí: veľkosť, tvar, výskyt hemotágie, zdurenie viečok, sekrécia, postavenie zreníc, farba
spojiviek,
endokrinného systému: na 3 .- 5. Deň života sa môže objaviť zdurenie prsných žliaz u oboch
pohlaví, u dievčat aj pseudomenštruácia,
centrálneho nervového systému: sleduje prítomnosť novorodeneckých reflexov, svalový tonus,
tremor, krče, prejavy plaču – vysoký piskľavý plač môže byť prejavom postihnutia CNS

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P8

Sestra spolupracuje s lekárom pri vizite tak, že:
- vyzlečie dieťa do naha, alebo vyzve prítomnú matku, aby tak spravila,
- informuje lekára o správaní sa novorodenca a zistených zmenách,
- vykonáva ordinácie lekára, realizuje odbery, podáva ordinované lieky.
Sestra zabezpečuje výživu novorodencovi: preferuje dojčenie, do doby rozbehnutej laktácie ponúka
novorodencovi stravu jedným z alternatívnych spôsobov kŕmenia.

P9

Sestra vykonáva celkový kúpeľ novorodenca podľa zvyklosti oddelenia denne, min. 1 – krát počas
hospitalizácie.

P10
P11

Sestra ošetruje pupočníkový kýpeť novorodencovi p.p., min. 1 –krát počas rannej toalety.
Sestra hodnotí váhovú krivku novorodenca – pri úbytku vyššom ako 10 % zabezpečí zvýšený prívod
tekutín.

P13

Sestra realizuje sesterskú vizitu tak, že:
- získava informácie od matky o novorodencovi a jej problémoch,
- vyhodnotí zistené informácie a navrhne potrebné ošetrovateľské intervencie,
- konzultuje s matkou navrhnuté intervencie.
Sestra spolupracuje s pôrodnou asistentkou tak, že koordinujú ošetrovateľskú starostlivosť, aby
minimalizovali vyrušovanie matky a novorodenca.

P14

Sestra spolupracuje s lekárom pri skríningových vyšetreniach: ultrazvukové, skríning zraku a sluchu (ak je
na oddelení zaužívané, že skrining sluchu realizuje sestra, tak ho vykonáva).

P12

P15

P16

P17
P18

Sestra zabezpečí skríningové vyšetrenie krvi na 5. deň života dieťaťa.
Sestra edukuje matku počas celej hospitalizácie tak, že jej poskytne teoretické rady, praktické ukážky,
edukačný materiál týkajúce sa:
- výživy a pitného režimu novorodenca,
- sledovanie rastu dieťaťa,
- močenia a vylučovania stolice,
- starostlivosti o kožu a pupočníkový kýpeť,
- hygieny novorodenca: prebaľovanie, kúpanie, teplota prostredia a obliekanie,
- prejavov infekcie: zmeny TT, zmeny na koži – oči, pupok, soor, vracanie, hnačky
- režimu dňa: spánok a bdenie, aktivita a pozitívne stimuly,
- psychomotorického vývoja dieťaťa,
- bezpečnosti dieťaťa v rámci prevencie syndrómu náhleho úmrtia dojčiat,
- životosprávy dojčiacej matky.
Sestra sa stará o použité pomôcky, bielizeň. Zabezpečí ich dekontamináciu a sterilizáciu.
Sestra zaznamenáva do dokumentácie všetky údaje súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej
starostlivosti v systéme RI.

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Novorodenec má zabezpečenú komplexnú kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť v systéme RI.

V2

Novorodenec a matka majú vytvorené vhodné podmienky na rozvoj citovej väzby.

V3

Matka je informovaná o význame prirodzenej výživy a dojčenia, preferuje takýto spôsob kŕmenia.

V4

Matka pozná sledované odchýlky v klinickom stave, je poučená o komplexnej
o novorodenca.

V5

V ošetrovateľskej dokumentácii sú zaznamenané údaje súvisiace s ošetrovateľskej starostlivosti
v systéme RI.

starostlivosti

UPOZORNENIE:
(1)
Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Vyhodnotenie splnenia štandardu Ošetrovateľská starostlivosť
o novorodenca v systém RI

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy:

ŠTRUKTÚRA

Kód

Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá

Š1

Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š2 – Š3?

Š4

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kód
P1

P2
PROCES







P3 -4

Kontrolné kritériá
Zabezpečila sestra novorodencovi prvých 24 hod.
komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť,
informovala matku o výhodách systému Rooming
in?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Viedla sestra matku k dodržiavaniu hygienických
zásad?
Zapájala sestra do starostlivosti o novorodenca
matku postupne? Povzbudzovala ju pri ošetrovaní
novorodenca?

P5

Podporovala sestra rozvoj citovej väzby medzi
novorodencom a matkou?

P6

Sledovala sestra klinické prejavy novorodenca
počas starostlivosti, naučila to aj matku?

P7

Spolupracovala vhodne s lekárom pri vizite,
upozornila ho na zmeny klinického stavu?

Otázka pre matku
Otázka pre sestru

Otázka pre sestru i
matku
Pozorovanie sestry

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu

PROCES

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/NEO/98

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

P8

Zabezpečila dostatočnú výživu, podporovala
matku pri dojčení?

Otázka pre matku

P9

Realizovala sestra kúpeľ novorodenca aspoň 1
krát v prítomnosti matky?

Otázka pre matku

P10

Ošetrovala sestra pupočníkový kýpeť?

P11

Zistila hmotnosť dieťaťa, hodnotila váhovú
krivku?

Otázka pre sestru

P12

Realizovala sestra sesterskú vizitu u
novorodenca?

Otázka pre sestru

P13

Spolupracovala s lekárom pri skríningových
vyšetreniach?

2z3

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Kontrola pomôcok a
prostredia

2b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Pozorovanie sestry

Pozorovanie sestry
Otázka pre sestru

P14

Zabezpečila skríningové a iné ordinované odbery?

P15

Koordinovala svoju činnosť s pôrodnou
asistentkou, aby minimalizovali vyrušovanie
dieťaťa i matky?

P16

P17-18

Kód

VÝSLEDOK

V1

Otázka pre matku

Poskytla sestra dostatok informácii, prípadne
edukačný materiál matke?
Uložila použité pomôcky , zaznamenávala
prevedené intervencie?

Kontrolné kritériá
Má novorodenec zabezpečenú komplexnú
ošetrovateľskú starostlivosť v prítomnosti matky?

V2

Majú novorodenec a matka vytvorené vhodné
podmienky na rozvoj citovej väzby?

V3

Je matka informovaná o význame dojčenia, je
podporované dojčenie počas hospitalizácie?

V4

Je matka schopná realizovať starostlivosť o
novorodenca bez pomoci ?

Otázka pre matku

Pozorovanie matky

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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1b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 27 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 26 -22 bodov (99 % - 81%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 21 bodov (80 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

0b

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Umývanie vlasov u detí

Platné od:

01.11.2014

OSE SZ/PED/99

Strana

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Skupina starostlivosti:

•
zabezpečiť malému p/k vlasovú hygienu
•
zachovať alebo zlepšiť komfort p/k
•
predchádzať špecifickým problémom
Deti s deficitom sebaopatery

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

Setra, zdravotnícky asistent
Kúpeľňa, izby pacientov
šampón na vlasy 1 ks,
hrebeň 1 ks,
štvorce gázy 2-3 ks,
zvitky vaty 4-5 ks,
vedro 1 ks,
džbán 1 ks,
klinový vankúš 1 ks,
emitná miska 1 ks,
plastové vedierko 1 ks,
igelitová a jednorazová podložka 1ks,

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná/ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra posúdi potrebu umytia vlasov a podľa možností získa od p/k údaje o:
•
zvyčajnej starostlivosti o vlasy
•
schopnostiach sebaopatery
•
minulých alebo súčasných problémoch s vlasmi

P2

Sestra oboznámi p/k s výkonom (podľa veku a mentálnej úrovni) a podľa jeho zdravotného stavu zvolí
najvhodnejšie miesto výkonu (kúpeľňa alebo umytie vlasov na lôžku dieťaťa), vanička na izbe, u
imobilných p/k na lôžku

P3

Sestra si pripraví potrebné pomôcky pre umytie vlasov podľa miesta realizácie výkonu

P4

Sestra vyzlečie alebo pomôže dieťaťu vyzliecť pyžamový kabátik a prikryje mu hrudníkovú časť tela,
zabezpečí intimitu dieťaťa

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Pri umývaní vlasov na lôžku:
•
sestra odstráni spod hlavy vankúš,
•
zníži podperu a pod plecia malého p/k zasunie klinový vankúš,
•
prekryje plecia pripraveným uterákom s jednorazovou podložkou, ktoré sú upravené do
manžety,
•
prestrie na hlavovú časť postele gumovú podložku a za ňu postaví plastové vedierko,
•
skontroluje teplotu pripravenej vody ,
•
na oči priloží štvorce gázy, vatové tampóny do uší, aby ich chránila,
•
vodou z džbánu navlhčí vlasy, nanesie šampón a bruškami prstov premasíruje kožu
hlavy
Pri bežnom umývaní vlasov:
•
vyzve malého p/k aby si rukami zakryl oči,
•
navlhčí vlasy vodou,
•
nanesie na vlasy šampón a bruškami prstov premasíruje kožu hlavy
P5

Sestra dôkladne opláchne vlasy vlažnou vodou, aby odstránila zvyšky šampónu

P6

Sestra oblečie alebo pomôže malému p/k obliecť sa, vlasy presuší a učese, ak je p/k na lôžku, tak upraví
jeho polohu

P7

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok

P8

Sestra zaznamená výkon do dokumentácie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Detský p/k má zabezpečenú hygienu vlasov

V2

Pri výkone hygieny vlasov sú rešpektované individuálne požiadavky detského p/k

V3

V dokumentácii p/k je záznam o výkone

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu umývanie vlasov u detí

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

Kód

ŠTRUKTÚRA

Š1-2

Š3







pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka dieťa/sprievodcu dieťaťa
kontrola priestorov
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š2?

Áno

Nie

2b

0b

1b

0b

Kontrola
dokumentácie

1b

0b

Kontrolné kritériá
Dodržala sestra pracovný postup umývania vlasov
podľa kritérií P1- P4?

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

4b

0b

Postupovala sestra podľa krokov v kritériách P5-6?

Pozorovanie počas
výkonu

1b

0b

Kontrola pomôcok

1b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Má sestra k dispozícii potrebné pomôcky na
umývanie vlasov detského p/k?

Má sestra k dispozícii potrebnú dokumentáciu?
Š4

Kód

PROCES

P1-4

P5-6

P7

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?
Zaznamenala sestra výkon do dokumentácie?

P8

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia

Kontrola
pomôcok

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Má detský p/k zabezpečenú hygienu vlasov?

Otázka pre sestru

1b

0b

V2

Sú pri výkone rešpektované individuálne
požiadavky detského p/k?

Otázka pre sestru

1b

0b

V3

Je v dokumentácii p/k urobený záznam o výkone?

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %

Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 14 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 13 - 12 bodov (92 % - 85%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 11 bodov (78 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:
Cieľ:

Procesuálny štandard výkonu


zabezpečiť podanie ordinovaných liekov parenterálnou cestou,



udržať alebo vyrovnať vodnú a elekrolytovú rovnováhu,



zabezpečiť energetickú potrebu organizmu,



správnou ošetrovateľskou technikou a dodržaním sterility
predchádzať vzniku komplikácii.

Skupina starostlivosti:

Pacienti detského oddelenia /0 - 18 rok.+364 dní/ s indikáciou na
parenterálnu terapiu.

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1
Š2
Š3

Pracovníci:
Prostredie:
Pomôcky :

sestra, ošetrujúci lekár
Izby pacientov
ordinovaný infúzny roztok,
ordinované lieky,
spojovacia hadička 1ks,
injekčná ihla 1 ks,
striekačka /5ml/ 1 ks,
dezinfekčný roztok,
tampóny na dezinfekciu 3 ks,
sterilné štvorce 2 ks ev. elastpore,
leukoplast na prelepenie vpichu a fixáciu končatiny alebo hlavy dieťaťa, plienka,
buničitá vata – podložka 10 ks,
emitná miska,
jednorazové rukavice 2 ks,
dlážka na fixáciu končatiny,
esmarchovo ovínadlo,
kanyly rôznej veľkosti 2 ks

Š4

Dokumentácia:

Zdravotná dokumentácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra informuje p/k/zákonného zástupcu dieťaťa o výkone, zmeria vitálne funkcie a hodnoty zaznamená do dokumentácie.

P2

Sestra zistí možnú alergiu na ordinované lieky, či leukoplast.

P3

Sestra si pripraví podnos s pomôckami na infúziu. Ordinované lieky vpravuje do infúzneho roztoku
tesne pred podávaním, označí lieky aké do roztoku dala

P4

Sestra upraví polohu dieťaťa, poučí p/k/zákonného zástupcu/dieťa, že počas podávania infúzie nesmie
hýbať končatinou prípadne hlavičkou.

P5

Sestra aj lekár pracujú v rukaviciach. Sestra na končatinu nasadí esmarchovo ovínadlo, vydezinfikuje
miesto vpichu kanyly.

P6

Po zavedení kanyly sestra uvoľní ovínadlo, podloží sterilný štvorec, ev. elastpore a zafixuje ho spolu so
spojovacou hadičkou.

P7

Sestra u dojčaťa pod končatinu podloží obalenú dlahu, spevní končatinu, u dojčiat druhú končatinu
fixuje fixačnou manžetou, ak je kanyla v hlavičke dieťaťa, zabezpečí bezpečnú a vhodnú polohu hlavy.

P8

Sestra spolu s lekárom preložia dieťa zo stola do postieľky a ešte raz skontroluje fixáciu.

P9

Sestra spolu s lekárom skontrolujú infúziu, jej rýchlosť a spustia ju.

P 10

Sestra zaznamená začiatok podávania infúzneho roztoku do dokumentácie dieťaťa. Zavedie záznam
príjmu a výdaja tekutín. Počas podávania infúzie monitoruje bilanciu tekutín a do dokumentácie zaznamenáva množstvo podaných roztokov.

P11

Sestra dekontaminuje a odloží použité pomôcky.

P12

Sestra sleduje aplikáciu infúzneho roztoku, monitoruje celkový stav dieťaťa, prípadné zmeny v stave
dieťaťa hlási ošetrujúcemu lekárovi.

P13

Sestra ukončenie podávania infúzie zaznamená do dokumentácie dieťaťa.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dieťa má zabezpečený dostatočný objem cirkulujúcej tekutiny.

V2

Dieťaťu je podávaná ordinovaná infúzna liečba za podmienok dodržania sterility.

V3

V dokumentácii dieťaťa je správne zaznamenaný výkon, množstvo podávaného roztoku, čas začatia
infúznej terapie a bilancia tekutín.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade
s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie
povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský audit:

Revízia č.:

1

Platné od:
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Vyhodnotenie splnenia štandardu spolupráce pri podávaní infúzií

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :
Dátum :
Metódy :

ŠTRUKTÚRA

Kód
Š1-3

Š4

Kód

PROCES

P1







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Má sestra k dispozícii miesto a pomôcky k
asistencii pri podávaní infúzií ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k ?

Kontrola
dokumentácie

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia
Otázka pre p/k,
Informovala sestra p/k/zákonného zástupcu o
zákonného zástupcu,
výkone, zmerala vitálne funkcie a hodnoty zakontrola
znamenala do dokumentácie?
dokumentácie
Pozorovanie sestry
počas výkonu, otázka pre pacienta,
kontrola dokumentácie

P2

Zistila sestra možnú alergiu na ordinované lieky,
či leukoplast?

P3-8

Dodržala sestry stanovený pracovný postu pri
počas spolupráce pri podávaní infúzií?

P9

Bola nastavená rýchlosť aplikovania infúzie podľa
ordinácie lekára?

Otázka pre sestru

P 10

Zaznamenala sestra do zdravotnej dokumentácie:
názov infúzie, rýchlosť aplikovanie infúzie, množstvo ordinovanej infúzie?

Kontrola dokumentácie

P 11

Dekontaminovala a odložila sestra použité pomôcky?

Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

6b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Audit ošetrovateľského
štandardu
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

A OSE SZ/PED/100

P 12

Sledovala sestra aplikáciu infúzneho roztoku,
monitorovala celkový stav dieťaťa,
prípadné
zmeny v stave dieťaťa hlásila ošetrujúcemu lekárovi?

P 13

Zaznamenala sestra ukončenie podávania infúzie
do dokumentácie dieťaťa?

Kód
VÝSLEDOK

V1
V2

V3
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Otázka pre sestru

Kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Metóda hodnotenia
Má p/k zabezpečený dostatočný objem cirkulujúOtázka pre sestru
cej tekutiny?
Je p/k podávaná ordinovaná infúzna liečba za
podmienok dodržania sterility?
Pozorovanie sestry
Je v dokumentácii dieťaťa správne zaznamenaný
Kontrola dokumenvýkon, množstvo podávaného roztoku, čas začatia
tácie
infúznej terapie a bilancia tekutín?

2z2

1b

0b

1b

0b

Áno

Nie

1b

0b

1b

0b

1b

0b

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 20 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 19-18 bodov (95 % - 90%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 17 a menej bodov (85 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

ošetrovateľský štandard
Elektrokardiografické vyšetrenie EKG
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandard výkonu

Cieľ:

Diagnostický: zaznamenať elektrické impulzy z oblasti srdca

Skupina starostlivosti:

Pacienti s indikáciou EKG vyšetrenia

Dátum kontroly:

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

1z2

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

sestra

Š2

Prostredie:

zdravotnícke zariadenie, vyšetrovňa

Š3

Pomôcky :

12 zvodový elektrokardiografický prístroj s príslušenstvom (EKG prístroj môže byť
6-zvodový, 3-zvodový),
EKG papier,
vodivý gél alebo fyziologický roztok,
mäkká a buničitá vata 10 ks,
emitná miska

Š4

Dokumentácia :

zdravotná / ošetrovateľská dokumentácia

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Sestra sa presvedčí, či je EKG prístroj správne uzemnený, umiestnený a overí si nastavenie ciachovania,
výška ciachovanej značky na zázname má byť 10mm / u starých typov

P2

Sestra oboznámi p/k s priebehom vyšetrenia ( najmä , ak sa predtým pacientovi ešte nerobilo) upokojí
ho a požiada, aby si pred vyšetrením zložil kovové predmety, hodinky, vypol mobil, obnažil si hrudník
a dolné končatiny nad členkami. Vyšetrenie robí v dostatočne teplej miestnosti. U malých detí oboznámi zákonného zástupcu s vyšetrením

P3

Sestra uloží p/k do vodorovnej polohy na ležadlo, ktoré má byť dostatočné široké, aby mal pacient horné končatiny položené voľne pozdĺž tela a dolné mierne vzdialené od seba tak, aby sa päty navzájom
nedotýkali

UPOZORNENIE:




(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba
v súlade s procesným štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2) Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií
a porušenie povinnosti mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

ošetrovateľský štandard
Elektrokardiografické vyšetrenie EKG
OSE SZ/PED/101

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

Strana

2z2

P4

Sestra pred zapojením elektród potrie povrch kože v miestach kontaktu snímacích elektród vodivým
gélom alebo fyziologickým roztokom pre zníženie tkaninového odporu.

P5

Sestra upevní končatinové elektródy štandardne tak, aby snímacie miesta predstavovali vrcholy približne rovnostranného trojuholníka:
na pravé predlaktie upne červený vodič s označením R (right - pravý)
na ľavé predlaktie priloží žltý vodič s označením L (left - ľavý)
na ľavé predkolenie založí zelený vodič s označením F (foot - noha)
na pravé predkolenie priloží čierny vodič so symbolom N (neutrál, uzemnenie)

P6

Sestra pomocou gumových balónikov prísavných elektród pripevní hrudníkové zvody V1-až V6
Umiestnenie zvodov:
V1 – 4. medzirebrie parasternálne vpravo /červená
V2 – 4. medzirebrie parasternálne vľavo /žltá
V3 – 5. rebro, uprostred priestoru medzi ľavým okrajom sterna a medioklavikulárnou čiarou
/zelená
V4 – medioklavikulárna čiara vo výške úderu hrotu srdca /hnedá
V5 – predná axilárna čiara, výška úderu hrotu srdca /čierna
V6 – stredná axilárna čiara / modrá

P7

Počas zapájania elektród sestra udržiava s p/k slovný kontakt, upozorní ho, aby počas vyšetrenia pokojne ležal, nehýbal sa, plytko dýchal a nerozprával.

P8

Sestra zapne EKG prístroj, postupuje podľa návodu podľa typu prístroja a zhotoví EKG záznam.

P9

Po zhotovení EKG záznamu sestra vypne prístroj, odpojí elektródy od p/k. Ak použila vodivý gél, odstráni ho buničitou vatou, pomôže p/k s obliekaním.

P10

Sestra zaznamená vyšetrenie do dokumentácie, označí EKG záznam menom a priezviskom pacienta ak
to nerobí automatický prístroj.

P11

Sestra zabezpečí dekontamináciu a uloženie pomôcok.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1
V2

P/K je oboznámený s priebehom vyšetrenia.
P/K má urobený EKG záznam správne.

V3

P/K počas vyšetrenia spolupracoval so sestrou.

V4

EKG záznam je označený správne.

UPOZORNENIE:
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Vyhodnotenie plnenia štandardu EKG

Zdravotnícke zariadenie:
Audítori :

ŠTRUKTÚRA

Dátum :
Metódy :

Kód
Š1
Š4

Kód
P1

PROCES

P2

P 3-4

P 5-6







Pozorovanie sestry počas výkonu;
otázka pre p/k;
kontrola prostredia;
kontrola pomôcok;
kontrola dokumentácie

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry
Š1 – Š3? Je výkon realizovaný v požadovanom
prostredí?
Má sestra k dispozícii dokumentáciu p/k

Kontrolné kritériá
Presvedčila sa sestra o správnosti nastavenia EKG
prístroja?
Oboznámila sestra p/k/ zákonného zástupcu
s priebehom vyšetrenia ?

Metóda hodnotenia
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Áno

Nie

3b

0b

Kontrola dokumentácie

1b

0b

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

Otázka pre sestru

1b

0b

1b

0b

2b

0b

2b

0b

1b

0b

2b

0b

Otázka pre sestru

Uložila sestra p/k do správnej polohy?
Ovláda sestra štandardné upevnenie končatinových a hrudníkových zvodov?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

P7

Udržiavala sestra s p/k počas vyšetrenia slovný
kontakt?

Otázka na pacienta

P8-9

Postupovala sestra pri zhotovení EKG záznamu
správne?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

UPOZORNENIE:
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P 10

Označila sestra EKG záznam menom a priezviskom pacienta?

P 11

Zabezpečila sestra dekontamináciu a uloženie
pomôcok?

Kontrola dokumentácie
Kontrola pomôcok

2z2

1b

0b

1b

0b

Kontrolné kritériá

Metóda hodnotenia

Áno

Nie

V1

Bol p/k oboznámený s priebehom vyšetrenia?

Otázka pre p/k

1b

0b

1b

0b

1b

0b

1b

0b

VÝSLEDOK

Kód

V2

Mal p/k urobený EKG záznam správne?

V3

Spolupracuje p/k so sestrou počas
vyšetrenia? Dodržuje pacient inštrukcie sestry?

V4

Je EKG záznam označený menom a priezviskom
pacienta?

Pozorovanie sestry
počas výkonu

Kontrola dokumentácie

Celkový počet dosiahnutých bodov _____________ / _____________ %
Štandard je splnený pri dosiahnutí počtu 19 bodov (100%)
Štandard je splnený čiastočne pri dosiahnutí počtu 18 – 17 bodov (94 % - 89%)
Štandard je nesplnený pri dosiahnutí počtu 16 bodov (84 % a menej)

Meno a priezvisko vedúceho audítora:
Dátum:
Podpis:
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