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ARO 

Sledování výskytu komplikací spojených se zaváděním CŽK  

Komplikace a závažné stavy během anestezie 

COS Ztráty nástrojů při operacích na sálech I -VIII - řešení ztrát 

CS 
Sledování počtu poškozených a zničených nástrojů na CS a 

operačních sálech 

Dětské 
Sledování hodnocení efektu podávání roztoku sacharózy při 

výkonech na novorozenecké jednotce u novorozenců 

Dialýza 

Zjistit kvalitu dialýzy  

při nové punkční metodě tupými jehlami 

 

Chirurgie  

 

 

Kvalita předávání ošetřovatelské dokumentace, ošetřovatelské 

péče o pacienta a evidence předání osobních věcí při překladu 

mezi jednotlivými stanicemi chirurgického oddělení 

Gynekologie  Sledování komplikací u porodů indukovaných prostaglandiny 

Porodnice   
Sledování počtu císařských řezů (CS) k celkovému počtu porodů 

v daném období, rozdělení na plánované a akutní SC 

Infekční 

Lumbální punkce bez komplikací 

Lumbální punkce s komplikací 

Interna 

Počet komplikací u pacientů s PEG 

Počet pacientů s PEG  

Lékárna    Celonemocniční  indikátory 

Neurologie Vyhledávání pacientů po CMP s dysfagickými poruchami 

Nukleární medicína Sledování para – aplikací radiofarmaka při vyšetření skeletu 

ONPaR 

% pacientů s odstraněným PMK při propuštění nebo při 

přeložení do jiného zdravotnického / sociálního zařízení  

Celkový počet pacientů přijatých s PMK = 100 %  

Onkologie 

 

Důvod převazu PICC mimo stanovený interval 
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ORL+ Oční   

  

OSL - biochemie 

Počet statimových žádanek v %, vydávaných do 1 hodiny po 

jejich příjmu a označení čárovým kódem na LKB/ z celkového 

počtu statimových žádanek 

 

Celkový počet přijatých žádanek x 100% 

OSL mikrobiologie 
Počet žádanek se zjištěnými nedostatky 

přijatých na OSL /Celkový počet přijatých žádanek x 100% 

Ortopedie 

Trombózy DK u pacientů po TEP kyčlí a kolen (plánovaných) 

Celkový počet pacientů na TEP kolen a kyčlí 

Patologie  

Počet znovu nakrájených a odbarvených histologických 

preparátů z důvodu nedostatečné kvality nakrájeného vzorku 

v daném časovém období 

Počet znovu rozpuštěných a zalitých parafinových bločků 

Celkový počet zalitých bločků 

Rehabilitace Sledování úspěšnosti rozcvičování kolenního kloubu 

RDG 

 

Sledování opakování snímků 

  Hodnocení sledování extravazálního podání kontrastní látky   

tlakovým injektorem 

Stravovací provoz      
Počet dodávek zboží, kdy došlo k celkovému nebo částečnému   

zrušení dodávky kvůli nekvalitě 

Traumatologická 

ambulance 

Monitoring předávání pacienta na traumatologickou a     

chirurgickou ambulanci přivezených RZP 

HTO           

Počet výsledků s nedodržením doby odezvy (TAT) pro PT, 

APTT, FIBR a D-Dimery  

Celkový počet výsledků jednotlivých vyšetření 

 

TRN 

Manipulace a technika aplikace léčivého přípravku ručními 

inhalátory 

Metoda indikátoru kombinuje krátký dotazník spolu 

s pozorováním pacienta při inhalaci.  

 

Urologie  

 

 

   

 


