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 Zápis z jednání Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS  - 

elektronicky 
 

Datum: srpen 2017 

Účastníci jednání: členky Pracovní skupiny 

 

Téma jednání:  

 

1. Finanční motivace pro poskytovatele zdravotních služeb – bonifikace 

2. Konference Kvalita a bezpečí v praxi III 

3. Konference "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" 

4. Spolupráce s ÚZIS 

 

Ad 1. 

Obdrželi jsme návrh bonifikace pro úspěšná zdravotnická zařízení zapojená do externího 

hodnocení kvality. Návrh předkládá PSKBPS při MZ ČR s žádostí o spolupráci ve věci plnění 

úkolu z Akčního plánu č. 09: Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních 

služeb/Zdraví 2020. Návrh je předložen ve čtyřech variantách. Viz.příloha 

Na základě společného konsenzu bude odesláno doporučení Varianty 1 s doprovodným 

komentářem ( nejsnáze proveditelná v praxi,  s nevýhodami souhlasíme, ale lepší něco než 

nic, přepočet na velikost je asi nejspravedlivější v produkci, tedy case mix (akutní lůžka), 

lůžkoden (následná lůžka), ambulantní produkce v bodech - vyjádřeno v penězích je to 

nejlepší ukazatel)nění péče, ať je, jaký je, má nějakou výpovědní hodnotu. Navíc se jim 

potom bude nejsnáze počítač případná bonifikace 

  

Ad 2. 

Konference Kvalita a bezpečí v praxi III  

 Termín je plánován na 2.11. 2017 do ÚVN. 

Téma: Příklady dobré praxe  

           Závažné nežádoucí události 

Přihlášky k aktivní účasti - do 31.8. Pokyny jsou dostupné na webu ÚVN 

  

Ad 3.   

Konference "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni"  

Termín stanoven na 11. 11. 2017 v Brně 

Pozvánka je na webu ÚZIS.  
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Ad 4.  

Spolupráce s ÚZIS 

Informace jsou dostupné na http://shnu.uzis.cz/    

Je zde zveřejněna prezentace Analýzy dat za 1. pol. 2016 a závěrečná zpráva z celostátního 

setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí konané dne 18. 5. 2017 v Praze v Emauzích. 

na webovém portálu SHNU v sekci „Aktuality a novinky“ 

(http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=23). Dále je v sekci „FAQ“  

informace o přihlašování do zdravotnických registrů (eREG), kde se nalézá Centrální úložiště 

výkazů (CUV). 

  

Zapsala: 

L.Gutová  
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