U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Česká republika

e-mail: info@uvn.cz
internet: www.uvn.cz

Program rozvoje kvality péče
a bezpečí pacientů
Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

„…bonum aegroti suprema lex….“

CÍLE

Hodnoty

 Poskytovat kvalitní a bezpečnou péči.
 Naplňovat požadavky akreditačních standardů SAK
ČR.
 Prostřednictvím dosažení bezpečnostních cílů zajistit
bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních
služeb.
 Posilovat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými
pracovišti zejména interdisciplinárním přístupem
k řešení problémů.
 Naplňovat poslání a strategický plán rozvoje ÚVN.
 Respektovat principy zvyšování kvality péče.

PRINCIPY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
Zaměření na pacienty
Nemocnice prosazující systém kontinuálního zvyšování kvality
se soustavně zaměřuje na uspokojování potřeb svých
pacientů. Pomocí analýzy poskytovaných služeb a rozboru
podnětů od pacientů získává nemocnice více informací
o potřebách svých pacientů. Tyto informace lze v procesu
zvyšování kvality péče a zajištění bezpečí pro pacienty využít
k lepšímu naplňování potřeb pacientů.

Systémové řízení
Základní podmínkou pro kontinuální zvyšování kvality je
vnímání nemocnice jako systému složeného z nezávislých
částí, které všechny sdílejí stejné poslání a jejichž cílem je
naplňování potřeb pacientů a poskytování péče nad rámec
jejich očekávání. Cílem nemocnice je optimalizovat činnost
celé instituce, nikoliv výkon jednotlivých částí (oddělení).
Veškeré činnosti nemocnice – technologické vybavení,
činnost pracovníků, uspořádání a vybavení pracovišť jsou
organizovány s cílem kontinuálního zvyšování kvality. Vedení
nemocnice zná uspořádání jednotlivých pracovišť, spektrum a
kvalitu
probíhajících
procesů a
dostupné
zdroje
a ví, jak se tyto faktory vzájemně doplňují.
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Týmová práce
Vytvářením prostředí
pro otevřenou komunikaci,
vzájemnou úctu a důvěru
a pro společnou podporu
cílů nemocnice.
Špičkový odborný výkon
Posilováním osobní
a profesionální
odpovědnosti a snahou
o dosahování vynikajících
výsledků.
Integrita
Posilováním úcty
k pacientům a k jejich
hodnotám, respektováním
práv pacientů
a otevřeným přístupem
k nim.
Akademické prostředí
Podporou pedagogické
a vědecko-výzkumné
činnosti a zajištěním
dalšího vzdělávání
a přípravy zdravotnického
personálu pro zahraniční
mise.

Kontinuální zvyšování kvality
Součástí kontinuálního zvyšování kvality je trvalá analýza všech procesů, které v rámci nemocnice
probíhají, s cílem snížit množství odchylek a pochybení a trvale zvyšovat kvalitu poskytované péče
a služeb. Nemocnice hledá způsoby uspokojování potřeb pacientů a naplňování jejich očekávání.
K tomu využívá nástrojů postupného zlepšování kvality procesů - PDCA a metodu kořenové analýzy
(RCA).

Spolupráce
Všichni pracovníci ÚVN se k sobě vzájemně chovají s úctou, respektují své znalosti a dovednosti
a jsou si vědomi svých nezastupitelných rolí v týmu, který pečuje o pacienty nemocnice. Vedení
nemocnice stimuluje všechny pracovníky ke zlepšování činnosti, kterou provádějí a vytváří takové
pracovní prostředí, které umožňuje pracovníkům inovativní přístupy a je jim zdrojem uspokojení
z práce.

Řízení informací
Všichni pracovníci ÚVN jsou přiměřeně informování o činnostech týkajících se řízení kvality. Přenos
informací o činnostech týkajících se řízení kvality z vrcholového managementu na střední je
realizován prostřednictvím zápisů z primářských porad a porad vedoucích pracovníků nelékařských
profesí. Za přenos informací řadovým pracovníkům odpovídají vedoucí pracovníci všech stupňů.
K nově vypracovaným vnitřním předpisům jsou ředitelem ustanoveny pracovní skupiny, návrh
vnitřního předpisu je diskutován a odsouhlasen Týmem kvality péče. V souvislosti s tvorbou standardu
léčebného postupu je jeho schválení a uvedení do praxe potvrzeno Vědeckou radou ÚVN.

Vzdělávání
Pro vedoucí pracovníky všech stupňů jsou organizovány pravidelné semináře, vedoucí pracovníci
následně informují o obsahu seminářů své podřízené na pracovištích.

ŘÍZENÍ KVALITY V RÁMCI ÚVN
Ministerstvo obrany (MO)
Obecně odpovídá za zvyšování kvality a za bezpečí pacientů ÚVN.
V souladu s výkonem pravomocí zřizovatele schvaluje obecné cíle kontinuálního řízení kvality
v rámci ÚVN.
MO deleguje řízení kvality v ÚVN na ředitele ÚVN a její vedení.

Vedení ÚVN
Koordinuje zapojení jednotlivých zdravotnických oddělení ÚVN do procesu kontinuálního zvyšování
kvality péče. Odpovídá za stanovení odborných kompetencí a etických pravidel výkonu povolání
lékařů v rámci ÚVN.

Komise pro strategický rozvoj
Ustanoven za účelem trvalého rozvoje strategického řízení ÚVN Praha, systematické aktualizace
přijaté strategie, sledování a koordinace realizace strategických operací. Statut strategického řízení je
zveřejněn na Intranetu ÚVN.

Tým kvality péče
 Poradní orgán ředitele ÚVN pro oblast kvality a bezpečí.
o Podílí se na tvorbě plánu rozvoje kvality stanovením priorit ÚVN v oblasti zvyšování
kvality a bezpečí pacientů.
o Na základě zjištění auditní a kontrolní činnosti navrhuje opatření ke zlepšení
poskytovaných služeb a činností v nemocnici.
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Zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými pracovišti nemocnice při
řešení problematiky zvyšování kvality.
Metodicky řídí vzdělávání v oblasti řízení kvality péče.
Analyzuje data sbíraná v oblasti kvality péče.

Bezpečnostní rada ÚVN
 Poradní orgán ředitele ÚVN v oblasti bezpečnosti nemocničního prostředí.
o V rámci bezpečnostních auditů provádí kontrolu dodržování platných legislativních
předpisů se zaměřením na požární bezpečnost, evakuaci osob, bezpečnost ochrany
zdraví při práci, bezpečnost budov, pozemků a inženýrských sítí.
o Vydává doporučení k aktualizaci interních předpisů ÚVN v oblasti bezpečného
prostředí.

Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči






Tým pro prevenci a kontrolu infekcí
Nutriční tým
Podiatrický tým
Léková komise
Auditní tým léčebné péče

Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese
 Skupina kvality ošetřovatelské péče
 Skupiny péče o rizikové pacienty
o sledování výskytu dekubitů
o sledování výskytu pádů
 Tým edukačních specialistů
 Tým výzkumu a vývoje v ošetřovatelství
 Tým pro výuku a vzdělávání nelékařských profesí
 Tým auditorů kvality ošetřovatelské péče
 Tým pro podporu zdraví
 Multidisciplinární tým paliativní péče
 Tým Nekuřácké ÚVN

Schválil:
V Praze dne 7. 3. 2018
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Ředitel ÚVN
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