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Riziká a nežiaduce udalosti - prevencia
• vytvorenie optimálnych podmienok
• vzdelávanie personálu o potencionálnych rizikách a prevencií
• kontinuálne zvyšovanie bezpečnosti pre všetkých pacientov,
návštevníkov a zamestnancov
• zvýšenie povedomia o bezpečnosti
• hľadanie riešení ako zlepšiť starostlivosť, aby
potenciálnej chybe

sme zabránili

Ak sa vyskytne aspoň 1 krát,
je potrebné predpokladať, že sa to môže zopakovať.
Aké sa vykonajú opatrenia, aby sa zaistila bezpečnosť pacienta?
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Kvalita & Bezpečnosť pacienta
Medzinárodné deklarácie k bezpečnosti pacienta:
• Luxemburská deklarácia k bezpečnosti pacientov (apríl 2005)
• Londýnska deklarácia bezpečia pacientov (marec 2006)
• Medzinárodná spoločnosť pre kvalitu v zdravotníctve (ISQua)
• WHO14
• JCI Medzinárodné bezpečnostné ciele
• Projekt HOPE ,,NIHIL Nocere" (2010) - Ochrana pacientov pred
poškodením

Cieľ:
Minimalizovať riziká v najrizikovejších oblastiach poskytovanej
zdravotnej starostlivosti:

1.
2.
3.
4.
5.

Bezpečná a jednoznačná identifikácia pacientov.
Bezpečnosť pri používaní rizikových liekov a liečiv.
Minimalizácia rizika zámeny pacienta, výkonu, miesta výkonu.
Prevencia pádov pacientov.
Prevencia nemocničných infekcií súvisiacich so správnou
hygienou rúk.
6. Bezpečná komunikácia.
7. Bezpečné prepúšťanie/prekladanie pacientov.
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Riadenie rizík má zásadný význam:
• v rámci bežnej starostlivosti
• pri integrácii nových postupov, aby sa zabezpečilo, že
bezpečnosť pacienta je prvoradá
Bezpečie pacienta by malo byť pre každé zdravotnícke
zariadenie prioritou.

R=Px D
riziko

pravdepodobnosť

dôsledok

Príčiny pochybenia
Aktívne chyby
Latentné chyby
• na úrovni individuálneho
• skryté v systéme
pracovníka
(vybavenie, manažment,
organizácia práce)
- neznalosť
- neefektívne zaškolenie
- nepremýšľanie pri výkone
- nerealizovateľný plán
práce
činnosti
- vysoké sebavedomie bez
- nedostatočná údržba
sebakontroly
prístrojov
- nezvažovanie dôsledkov
- nedodržiavanie štandardov
rozhodnutia a činností
kvality alebo ich absencia v
- nezáujem
inštitúcii
- zbrklosť
- neprimerané prístrojové
- nesústredenosť
vybavenie
- únava
- časový stres
- nedostatočné personálne
obsadenie
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Zahájiť opatrenia:
• vždy máme možnosť rozhodnúť sa ako budeme na
potencionálne riziko reagovať
Vytvoriť prostredie, kde je možné vyjadriť svoje obavy a pochybnosti.

• realizovať opatrenia na zníženie rizika

K jednotlivým rizikám môžeme pristupovať jednou zo štyroch
možností:
• znížiť / minimalizovať vhodnými opatreniami
• preniesť / zdieľať s inými subjektmi
• vyhnúť sa riziku
• akceptovať / monitorovať riziko

Prispieť k zlepšeniu bezpečnosti pacientov v neonatálnej
starostlivosti
Nástroje riadenia rizík a ich aplikácie do praxe sestry a pôrodnej
asistentky:

• viaceré proaktívne prístupy k uskutočneniu zmeny
a podporujúce zlepšenie kvality
• rozpoznanie vysoko rizikových
vhodnými prostriedkami

situácií

a zabránenie

• identifikovať povedomie a zapojenie do hodnotenia rizík
a školení
• vnímanie sestier riadenie rizík ako koncept, ktoré majú
dôležitú úlohu v tejto činnosti – v starostlivosti o novorodenca
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Prístup k posúdeniu a hodnoteniu rizika
Identifikácia rizika

Assesment rizika

•
•
•
•
•
•

Analýza rizika

Riadenie rizika

etapa 1

etapa 2

etapa 3

nástroje
na posudzovanie rizika

nástroje
hodnotenia rizika

nástroje
klinické cesty a plány OSE

identifikácia rizika
meranie rizika
hodnotenie rizika
rozhodovanie o riziku

• plány starostlivosti
• opatrenia na ochranu
novorodenca
• plánovanie
prepustenia
• vzdelávanie matky
/rodiny/personálu

ukazovatele rizika
rozhovory, dotazníky
štúdium dokumentácie
posúdenie
rizikové faktory
súvisiace
indikátory
(týkajúce sa zraniteľnosti, odolnosti), škály
....

•
•
•
•

NANDA II (10 ed. 2014)
Doména 11:
Vyvarovanie sa nebezpečenstvu, Trieda:
Bezpečnosť –
telesným
poraneniam
alebo 1 - Infekcia
ochrana
poškodeniu imunitného systému, 2 - Fyzické poškodenie
ochrana pred stratou a zabezpečenie 4 - Environmentálne riziká
bezpečnosti.
5 - Obranné procesy
6 - Termoregulácia
NIC (6 ed., 2013)
Intervencie nevyhnutne zaisťujúce
Doména 4:
krátkodobú pomoc pri
Identifikácia rizika
Bezpečnosť
psychologických alebo fyzických Analýza potenciálnych
Trieda U:
rizikových faktorov,
krízach.
Krízový
stanovenie zdravotných rizík
manažment
Intervencie iniciujúce aktivity
a stanovenie priorít stratégie
Trieda V:
znižovania rizika pre
znižujúce riziko a kontinuálneho
Manažment rizík sledovania rizík v časovom
jednotlivca alebo skupiny.
priebehu.
NOC (5 ed., 2012)
Doména IV.
Výsledky, ktoré popisujú postoje, Vyhľadávanie rizika
Znalosti o zdraví porozumenie a opatrenia s ohľadom Aktivity zamerané
na zdravie.
na zisťovanie osobných
- zdravé
Výsledky, ktoré popisujú činnosti, zdravotných hrozieb.
správanie
ktoré zabraňujú, obmedzujú
Prevádzanie prevencie
a nemoc
ohrozenie zdravia alebo kontrolujú Opatrenia na prevenciu,
Triedy T
vylúčenie alebo zníženie
Kontrola rizík a stav bezpečnosti jednotlivca.
ovplyvniteľných ohrození.
bezpečia
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Riziká u novorodenca

• biologické - kde môže nastať fyzická ujma na zdraví
• psychologické - separácia dieťaťa od matky, prerušená väzba, ...
• sociálne - zo strany matky, opustenie dieťaťa

• aj riziká v ,,modrej zóne“
vyžadujú analýzu rizík

Miera rizika
Pravdepodobnosť
minimálna
nízka
možná
očakávaná
istá
Dôsledok
katastrofálny
5
10
15
20
25
veľký
4
8
12
16
20
stredný
3
6
9
12
15
malý
2
4
6
8
10
nevýznamný
1
2
3
4
5
Legenda celkového posúdenia rizík:
1-3 (modra) nízke riziko
8-12 (zelená) vysoké riziko
4-6 (žltá) stredné riziko
15-25 (červená) veľmi vysoké riziko

3. bod: po narodení (do 1 hodiny) a nasledujúce dni
Ako môžeme podporovať prvé priloženie k prsníku a kontakt kožu na kožu?
Aké postupy môžeme vylepšiť v tomto rannom období?
Aké opatrenia by sme mali zabezpečiť pri prvom kontakte matka a dieťa?
Aké poučenie poskytujeme matke/otcovi pri prvom kontakte s dieťaťom?

• kontrola matky a novorodenca skoro po narodení (do
1 hodiny) - dôležité je včas rozpoznať komplikácie, poučiť
matku/otca o prvom kontakte s dieťaťom
• matka (otec) získajú informácie o možných komplikáciách
a privolaní pomoci v prípade zmien
• dohľadať na prvý kontakt matky s dieťaťom a dbať na
bezpečnosť dieťaťa
• dbať na preventívne opatrenia dieťaťa pred pádom
• dbať na označenie novorodenca pred rodičmi

(bezprostredne po pôrode, na tele matky alebo v jej
blízkosti)

6

17.4.2017

Bezpečné označovanie novorodencov
• viacstupňové označovanie novorodencov
• bezprostredne po narodení sa na zápästie pripevní
novorodencovi náramok s údajmi/číslom
• matka má náramok zhodný s údajmi dieťaťa
• identifikácia na kožu novorodenca
• označenie na zavinovačke
• označenie na postieľke
• kontrola označenia novorodenca
• Informovanosť rodičov

Bezpečné označovanie novorodencov v inkubátore
• v inkubátore
• na inkubátore (kartičky pre rodičov)
• p.p. foto dieťaťa pre rodičov

Bezpečné používanie zdravotníckej techniky, opatrenia pri
podávaní liekov, používaní dezinfekčných roztokov...
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Bezpečnosť pri používaní rizikových liekov a liečiv.

• bezpečné podávanie liekov

Prevencia nemocničných infekcií súvisiacich so správnou hygienou rúk.

•
•
•
•
•
•

hygiena rúk
hygiena prostredia
aseptická príprava TPV
aseptická manipulácia s katétrom
aseptická príprava výživy (MM a F)
hygiena rúk pri každom kontakte s dieťaťom

Bezpečná komunikácia s rodičmi
Rizikové faktory
• neschopnosť rodičov na splnenie osobných potrieb
• úzkosti spojené s materskou rolou
• zneužívanie návykových látok
• predčasné dieťa; choré dieťa, ktoré nie je schopné účinne
iniciovať rodičovský kontakt
• separácia; fyzické bariéry
• nedostatok súkromia
• rizikové tehotenstvo alebo pôrod (ako je vnímané rodičkou)
Poradenstvo dojčenia
Asistencia pri dojčení
Dotyk
Podpora vzťahu
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Fototerapia novorodenca
Riziko:
• nedostatočného príjmu tekutín (fototerapia, riedka stolica)
• zvýšenej telesnej teploty R / T účinkami fototerapie
• narušenia celistvosti kože (riedka stolica)
• prerušený kontakt s matkou/ separácia
• úzkosť matky/rodiča
• poranenia - fototerapia

- zástava dýchania, apnoické pauzy
- poškodenie sietnice
- riziko aspirácie

Riziko SIDS / apnoe
zo strany matky
• intrauterinná hypoxia
• fetálna rast. retardácia
• infekcie močovopohl.
systému
• anémia
• fajčiarka
• drogová závislosť
• nedostatoč. výživa matky
• nízka socioekon. úroveň
• nízky vek matky (16-17
rokov)
• nízka vedomost. úroveň
• neúplná rodina
• krátky odstup od predchádzajúceho tehotenstva

Rizikové faktory
zo strany plodu
• nízka pôrodná
hmotnosť
• asfyxia
• predčasný pôrod

novorodenec
• mužské pohlavie
• prehrievanie dieťaťa
(oblečenie, prikrývky)
• príliš mäkký povrch
pre spánok
• prekurované
miestnosti
• spánok s rodičmi
• horúčkovité ochorenie
počas posledných 2
týždňov
• pasívne fajčenie
• ,,bez cumlíka“
• poloha na bruchu
prevencia

Identifikácia rizika

opatrenia
Vyhľadávanie rizika
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Riziko SIDS

Vzdelávanie a odborná pomoc
- poučenie matky/rodiny o:
• možných rizikách z prostredia
• optimálnej teplote v miestnosti
• o preventívnych opatreniach,
ktoré znižujú riziko vzniku SIDS do 23°C a obliekaní
• poskytovanie informácií o:
- správnom polohovaní dieťaťa
- opatreniach smerujúcich k ich
minimalizácii (poloha na chrbte)

4. bod: pred prepustením do domácej starostlivosti
• Aké postupy musíme vykonať pred prepustením dieťaťa do domácej
starostlivosti?
• Aké informácie má matka dostať pred prepustením dieťaťa?

• kontrola matky a novorodenca pred prepustením
• matka bola poučená o starostlivosti o dieťa
• prebiehalo vzdelávanie o možných komplikáciách
a v privolaní pomoci v prípade zmien
• o polohovaní dieťaťa na chrbát - prevencia SIDS
• dojčenie /kŕmenie a prevencia aspirácie, pádu
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Bezpečné prepúšťanie/prekladanie novorodencov
Z pohľadu sestry .....

• Ďalej sme sa zamerali na starostlivosť o matku a dieťa –
o fyziologických novorodencov a možného rizika pádu
novorodenca.
Riziko pádu novorodenca:
• Rizikové faktory
• Výsledné kritéria
• Plánovanie – aktivity
• Vyhodnotenie

11

17.4.2017

Riziko pádu
Rizikové faktory matky
prenatálne faktory

• pre existujúci
zdravotný stav
• záchvatové poruchy
• antenálne krvácanie
• problémy s mobilitou
• vývojové
oneskorenie,
mentálne zdravotné
problémy ....

perinatálne faktory
• epidurálna analgézia
• opioidy
• silná únava
• slabosť
• pád a iné riziká, ako
napr.: CTG káble
• rozliate tekutiny
• kvapkanie z infúzie
(na stojane) ...

postanatálne faktory
• únava po pôrode
• po cisárskom reze
• pokračujúce účinky
anestézie, napríklad
epiduralna anestézia
(slabosť alebo
nedostatok citlivosti
v DK)
• lieky (ovplyvnenie
úrovne vedomia,
vyváženie,
poznávanie a spánok)
• krvná strata po
popôrodnom
krvácaní
• hypotenzia ...
prevencia

Identifikácia rizika pádu

opatrenia
Vyhľadávanie rizika

Individualizované posúdenie rizík matky
klinický stav matky:
• určená úroveň dozoru realizovaného na základe matkiných
výsledkov hodnotenia rizík pred umiestnením novorodenca
k matke na posteľ
• neustály dohľad pre matky, ktorých klinický stav znamená,
že nemôžu preberať zodpovednosť za svoje dieťa
• častý dohľad, každých 5-10 minút skontrolovať matku
• prerušované kontroly, aby sa zabezpečilo, že matka nezaspala
a nehrozí nebezpečenstvo pre dieťa
Riziko
novorodenec
náraz
pád

Bezpečnosť
pacientov
Cieľ
ovplyvniteľný
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Riziko pádu novorodenca:
Aktivity:
• monitorovanie rizikových faktorov matky a dieťaťa
Prístup k novorodencom na pôrodnej sále:
• Využívať vhodné metódy na zníženie rizika na pôrodnej sále
(skin-to skin) a na izbe matky.

Riziko pádu novorodenca
Intervencie:
rodič - vzdelanie:
• bezpečnostný list pre rodičov pri prijatí dieťaťa
• verbálne pripomenutie - spanie s dieťaťom sa nedoporučuje
• zásahy na znižovanie rizika pádu novorodenca
• upraviť podľa klinického stavu matky požiadavku byť
s dieťaťom (lieky, vplyv hypnotík, ...) vzhľadom
na bezpečnosť novorodenca
• ošetrovateľský personál – hodnotenie
• komunikácia s matkou o bezpečnosti a ochrane dieťaťa
pred pádom
Bezpečnostná politika pre ošetrujúci personál
• hlásenie správ o novorodeneckom páde
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Nemocnica - rooming-in - posteľ pre matku a postieľka pre dieťa
• význam pre novorodenca byť s rodičmi, podpora vzťahovej
väzby
• podporovať rooming-in
• uľahčiť úspešnému dojčeniu na požiadanie, neobmedzený
kontakt matka - novorodenec (skin-to-skin)
• novorodenecká postieľka v izbe pri matke

• opatrenia by nemali byť orientované len na jednotlivé riziká,
ale je potrebné rešpektovať celý súbor identifikovaných rizík
s uvažovaním ich vzájomných väzieb

Hodnotenie rizika
• Prijateľné riziko - ................
• Neprijateľné riziko - ...........

Hodnotenie rizika

Prijatelné riziko
Retencia (zadržanie)
rizika

Neprijatelné riziko

Vyhnutie sa riziku

Voľba stratégie
zníženia rizika
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Riadenie rizík - Sestry pracujúce v neonatológii
• lepšie pochopenie bezpečnosti pacienta prostredníctvom teórie
riadenia rizík
Bezpečnosť pacientov a kvalita starostlivosti
• udržať kvalitu starostlivosti o novorodencov prostredníctvom
bezpečného riadenia rizík
• priebežne vyhodnocovať klinické prostredie pre možné riziká
škodlivosti
• využiť svoje vedomosti o možných rizikách a vedomostiach
rodiny, aby sa zabránilo poškodeniu novorodenca
Úspešné riadenie rizík si vyžaduje od sestier:
• rozpoznať riziká
• identifikovať riziko – priority
• opatrenia, aby sa zabránilo poškodeniu, ktoré by spôsobili
novorodencovi a rodine najzávažnejšie škody

Riziká a nežiaduce udalosti - prevencia
• dbať na vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
• povinné hlásenie NU
• informácie lokalizovať pomocou elektronických záznamov
a záznamov riadenia rizík
• demografické charakteristiky, okolnosti incidentu a výsledky
uviesť v jednotlivých tabuľkách pre každú udalosť

15

17.4.2017

ZÁVER

Riadenie rizík

Pri identifikácii nebezpečenstva a ohrozenia:
• využitím intuície sestier a ich odborných skúsenosti

• školením k danej problematike

• mať vedomosti o tom, aké najlepšie praktické
prostriedky využiť na redukciu daného riziká
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