
 

 

Zpráva o řízení kvality a bezpečí za rok 2014 

NsP Karviná – Ráj jde cestou zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče.              

 
1. Systémy řízení kvality  

 
K dosažení komplexní a profesionální péče zavádíme systémy řízení kvality. 

Celonemocniční akreditace: 

 Norma Platnost 
NsP Karviná – Ráj, 
příspěvková organizace 

zákon 372/2011 Sb. a 
vyhláška 102/2012 Sb. 

25. 9. 2015, v přípravě na 
reakreditaci 

Standardy Spojené 
akreditační komise o.p.s. 
(SAK) 

25. 9. 2015, v přípravě na 
reakreditaci 

Akreditace SAK o.p.s. pokrývá všechny oblasti zdravotní péče v nemocnici se zvláštním 
důrazem na efektivní řízení péče o pacienty, sledování měřitelných parametrů kvality              
a bezpečí, kontinuální zlepšování a minimalizaci rizikových míst. 

Individuální akreditace nebo certifikace jednotlivých pracovišť: 

Oddělení Norma Platnost 

Hematologicko- transfuzní oddělení 
Karviná 

ČSN EN ISO 9001:2009 11. 12. 2017 

Hematologická laboratoř Karviná ČSN EN ISO 15189:2007 16. 10. 2015 
Oddělení klinické biochemie Karviná ČSN EN ISO 15189:2007 30. 11. 2015 
Oddělení klinické biochemie a 
hematologie Orlová 

ČSN EN ISO 15189:2007 19. 11. 2015 

Oddělení patologické anatomie 
Karviná 

ČSN EN ISO 15189:2007 19. 10. 2015 

Centrální sterilizace Karviná ČSN EN ISO 13485:2012 18. 12. 2017 
Centrální sterilizace Orlová ČSN EN ISO 13485:2012 v přípravě 
Ústavní lékárna Orlová  ČSN EN ISO 9001:2015 v přípravě 
V roce 2014 proběhla na HTO recertifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ve všech 
laboratořích úspěšně proběhly dozorové audity. 

V prosinci 2014 získala centrální sterilizace v Karviné certifikát dle normy ČSN EN ISO 
13485:2012. 

2. Interní audity 
 

V NsP Karviná – Ráj probíhají také pravidelné interní audity, které se zaměřují na kontrolu 
shody s požadavky legislativy, jednotlivých norem i standardů.  
Pověření zaměstnanci pravidelně v rámci vnitřní kontroly kontrolují vedení zdravotnické 
dokumentace.  



 

 

V roce 2014 proběhlo celkem 77 interních auditů. 

3. Indikátory kvality 
 

Již několik let pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme indikátory kvality.  
Například: nemocniční nákazy, pády pacientů, dekubity, další nežádoucí události, 
neplánované rehospitalizace, reoperace, počty významných komplikací po výkonech TEP 
kyčelního a kolenního kloubu, počty zrušených operací, stupně přípravy při endoskopickém 
vyšetření, chybné expozice provedené na RDG pracovištích, počty kojených dětí 
při propouštění z porodnice, spokojenost pacientů i personálu, stížnosti. 
 
 

4. Resortní bezpečnostní cíle (RBC) 
 

Resortní bezpečnostní cíle vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů 
 a jednotlivých doporučení WHO Světové aliance pro bezpečnost pacientů.   Resortní 
bezpečností cíle se vyhlašují formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik 
poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče 
 
RBC 1 - Bezpečná identifikace pacientů 
RBC 2 - Bezpečnost při používání rizikových léčiv  
RBC 3 - Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech 
RBC 4 - Prevence pádů pacientů 
RBC 5 - Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče 
RBC 6 - Bezpečná komunikace 
RBC 7 - Bezpečné předávání pacientů 
Všechny tyto cíle naše nemocnice plní. 
 
 

5. Postupy ke zvýšení bezpečí 
 

Na základě výstupů a analýz indikátorů kvality, analýz z nežádoucích událostí, stížností a 
interních auditů byla nastavena preventivní opatření. 
 
Blíže specifikovány na webových stránkách nemocnice. 

 

Dne 10. 3. 2015 

Mgr. Andrea Kopáčková 
manažer kvality 

 


