Konference „Kvalita a bezpečí v praxi“
Mgr. Ivana Koudelková, členka PS pro kvalitu ošetřovatelské péče
Kvalita a bezpečí v praxi byla hlavním tématem multioborové konference Ústřední vojenské
nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN), České asociace sester (ČAS) a
Spojené akreditační komise (SAK), která pod záštitou prezidentky ČAS PhDr. Martiny
Šochmanové, MBA proběhla dne 2. prosince 2015 v Kongresovém centru ÚVN. Úvodní
prezentace prezidentky ČAS naznačila aktuální informace především ve vztahu k současným
potřebám ošetřovatelské veřejnosti v návaznosti na aktuální dění v oblasti zamýšlených
změn v profesním vzdělávání.
Náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN
Mgr. Lenka Gutová, MBA v úvodu zdůraznila, že je velmi těžké prosazovat aktivně kvalitu
péče v současném prostředí nedostatku ošetřovatelského personálu a ocenila všechny, kteří
se touto činností zabývají v praxi.
Ředitel SAK MUDr. David Marx, Ph.D. seznámil účastníky konference se současným stavem
akreditace zdravotnických zařízení a informoval o novinkách v oblasti kvality, zdůraznil i
zvýšení zainteresovanosti veřejnosti na kvalitě a bezpečí.
První část konference byla věnována příkladům dobré praxe, v druhé části zazněly
prezentace týkající se závažných nežádoucích událostí. Pozornost vzbudila nejen sdělení
přinášející příklady správné praxe (např. Elektronická evidence skladování a podávání léčiv,
Co lze ještě udělat pro bezpečí pacienta na operačním sále, či Bezpečné propouštění
pacienta s náročnou ošetřovatelskou péčí do domácího prostředí), ale i velmi empatická
prezentace kolegyně z FNKV Život v kufříku. V odpoledním bloku prezentací měli účastníci
konference možnost seznámit se s Koncepcí a metodikou centrálního sledování nežádoucích
událostí a vyslechnout velmi zajímavá sdělení z praxe, z oblasti bezpečí, včetně možnosti
jejich řešení (např. Medikační pochybení, Evakuace nemocnice, Sebevraždy ve zdravotnictví,
Aktivní střelec na Emergency či Selhání zdravotnické techniky). Konference Kvalita a bezpečí
v praxi měla především za cíl podělit se o praktické zkušenosti s řízením procesů zvyšování
kvality, vyměnit si názory a zamyslet se nad dalšími možnostmi v oblasti systematického
zvyšování kvality a bezpečí v českém zdravotnictví.

