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ÚVOD
Podľa odseku 1, § 9, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 587/2004 Z. z.“), musí každý poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti zabezpečovať systém manažérstva kvality (ďalej „SMK“).
SMKFakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky („FNsP NZ“) je písomne dokumentovaný
systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti pacientov a ďalších dotknutých osôb,
ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, pri zachovaní ekonomickej efektívnosti
poskytovateľa.
Na základe uvedeného zákonamanažment FNsP NZv roku 2019 zavádza a v ďalších
obdobiach bude aplikovať systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001:2016, v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej
zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
V zmysle kapitoly 9.3, uvedenej normy ISO, musí vrcholový manažment v plánovaných
intervaloch preskúmať doposiaľ zavedené ekonomické a medicínske systémya plynule v nich
aplikovať SMKpri zabezpečeníich trvalej vhodnosti, primeranosti, efektívnosti
a zosúladenia s politikou SMK, cieľmi SMK a strategickým smerovaním FNsP NZ.
Na preskúmanie a realizáciu systému manažérstva kvality manažment FNsP
NZvytváraReferát manažérstva kvality (ďalej „REMK“)na čele predsedom Rady kvality FNsP
NZ
- predstaviteľom manažmentu pre kvalitua predkladá tento dizajn/manuál zavedenia SMK,
cieľom ktorého je poskytnúť vrcholovému manažmentu FNsP NZvstupné informácie o
vytvorení a činnosti SMK v FNsP NZna rok 2019.
Preskúmavanie manažmentom sa musí plánovať a v zmysle normy STN EN ISO 9001:2016
musí obsahovať informácie o:












stave opatrení z predchádzajúcich analýz (preskúmaní manažmentu kvality);
zmenách v externých a interných záležitostiach, ktoré sa dotýkajú SMK;
informáciách o výkonnosti a efektívnosti SMK vrátane trendov;
spokojnosti pacienta / zákazníka a spätnej väzby od relevantných zainteres. strán;
miere, v akej sa splnili ciele kvality;
výkonnosti procesov a v zhode produktov a služieb;
nezhodách a nápravných opatreniach;
výsledkoch monitorovania a merania a výsledkoch auditov;
výkonnosti externých poskytovateľov;
primeranosti zdrojov;
efektívnosti prijatých opatrení na zvládanie rizík a príležitostí a príležitostí na
zlepšovanie.

Výsledkom z tohto preskúmania budú prijaté Rozhodnutia vrcholového manažmentu FNsP
NZ, ktoré sa zamerajú na riešenie hlavných problémov systému manažérstva kvality.
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OPATRENIA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO PRESKÚMANIA MANAŽMENTOM

Vrcholový manažment FNsP NZdoposiaľ (do 1.3.2019)prijal podľa ustanovení zákona č.
578/2004 Z. z. nižšie uvedené rozhodnutia a realizoval opatrenia kzlepšeniu efektívnosti
medicínskych a ekonomickýchsystémov:
1.1

Medicínske (realizačné) systémy/opatrenia:

•PROJEKT - FRIENDLY HOSPITAL / Baby FriendlyHospital (Odd. Neonatológie)
• PROJEKT DOS / Domov s opatrovateľskou starostlivosťou (od VI.2019)
– (príloha PROJEKT DOS)
• NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – Hlásenia a služba verejnéhozdravotníka
– (príloha PROJEKT NN)
• PROJEKT PORADENSKÉ CENTRUM
• PROJEKT RECEPCIA (od IV. 2019) – vestibul monobloku FNsP NZ (príloha PROJEKT RCP)
• PROJEKT PACIENTSKY ORIENTOVANEJ NEMOCNICE(MZ SR)
•IMPLEMENTÁCIA ŠDTP / 9 štandardov ošetrovateľskej starostlivosti (príloha PPT)
•PROJEKT ZDRAVIA A VÝŽIVY(príloha PROJEKT DIETA)
•VEDA-VÝSKUM-VZDELÁVANIE (MZ SR) / vytvorenie Vedeckej študovne s MTZ
a personálne zabezpečenie vedeckej odbornej činnosti FNsP NZ
1.2

Ekonomické (podporné) systémy/opatrenia

• PROJEKT - TRANSPARENTNÁ NEMOCNICA– webová stránka FNsP NZ
• PROJEKT - SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY STN _ISO 9001 – spätná väzba / REPORTING
min. 1 x mesačne vrcholovému manažmentu FNsP. Implementácia lokálnych štandardov
ŠDTP ako nadstavba rámcovým a zákonným normám.

2.

NÁVRH PROGRAMU REALIZÁCIE SMK V ROKU 2019


Vrcholový manažment FNsP NZ(rada riaditeľov) stanovíPolitiku kvality na rok 2019,
ktorá zabezpečí realizáciu SMK v predmete činnosti FNSP NZ(kapitola 3)s platnosťou
od „1“. marca 2019.



Rada riaditeľovako svoj poradný orgán zriaďujeRadu kvality FNsP NZna čele
s predsedom rady a zapracuje ju do Organizačného poriadku FNsP NZ.



Predsedana základe podkladov pripomienkovateľov (Rady kvality FNsP NZ)predloží
vrcholovému
manažmentu
FNsP
NZ
na
schválenie
„Štatút rady kvality FNsP NZ“a vypracuje„Ciele kvality FNsP“ na kalendárny
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rok.Konkrétne vyhodnotenie jednotlivých Cieľov kvality bude uvedené po skončení
obdobia v Prílohe č.: “.2.“tejto správy.



Rada kvality FNsP NZ odsúhlasíCiele kvality FNsP NZ na kalendárny rok.Politika
kvalityspoločne s cieľmi kvality ako základné dokumenty 1.stupňa riadenia, budú
udržiavané ako zdokumentovaná informácia a dostupné v tlačenej aj elektronickej
forme.Všetci zamestnanci FNsP NZ s nimi budú oboznámení v priebehu 1. a 2 Q.
2019. Rada kvality FNSP NZ stanoveným postupom vyberie spoločnosť na dodanie
služieb„Externého auditu SMK FNsP NZ“ a „Certifikácie SMKFNsP NZ a dohľad nad
poskytovaným SMK na obdobie ďalších 3 rokov“. Na základe výsledkov výberového
konania stanoví termín začiatku externého auditu a termíny interných auditov tak,
abyboli ukončené podľa novelizovanej normy STN ISO 9001:2016 a stanoveného
Plánu vykonania auditovFNsP NZ(Príloha č.: „.1.“) tejto správy do konca roku 2019.

1. polrok 2019
-

-

do 30. januára 2019 prezentácia Návrhu SMK predstaviteľom medicínskeho
a ekonomického manažmentu FNsP NZ – splnené.
vytvorenie Referátu manažmentu kvality (ďalej „REMK“) v rámci manažmentu FNsP
NZ – splnené.
do 15. 03. 2019 spracovanie Dizajn/manuálu SMK pre prvé obdobie 2019 - splnené.
do 31. 03. 2019 spracovanie Cieľov kvality FNsP NZ na rok 2019.
Ku všetkým cieľom budú Radou kvality navrhnuté a manažmentom FNsP NZ
odsúhlasené Indikátory kvality (KPI), ktoré zabezpečujú merateľnosť cieľov
a termíny ich vyhodnocovania - splnené.
v priebehu mesiacov apríl – máj účasť a absolvovanie certifikovaných kurzov
•
QM
Systém–
Manažér
systémov
kvality
(resp.
ACCIA...)
a
• Preškolenie zmien o norme STN EN ISO 9001:2016...(riadenie rizík).

2. polrok 2019
- na základe výsledkov Externého auditu procesov FNsP- REMK vypracuje a navrhne
Rade kvality FNsP na schváleniePlán vykonania a termíny Interných auditov
jednotlivých pracovísk FNsP NZ.
- Rada kvality FNSP NZ na základe návrhu REMK stanoví Komisie na vykonanie interných
auditovtak, aby bolo zabezpečené vykonanie auditov všetkých pracovísk auditov
jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
- Zloženie určenýchodborných komisií, ich materiálne, technické zabezpečenie a odmenu
za vykonanie auditu stanoví Rada kvality FNsP - schváli manažment FNsP NZ.
- Rada kvality FNSP NZ na základe návrhu REMK stanoví úlohu na revíziu hlavných
dokumentov FNsP NZ a to Pracovného poriadku FNSP NZ, Organizačného poriadku
FNSP NZ a Podpisovej oprávnenosti v FNSP NZ podľa ustanovení zákona č. 578/2004
Z. z., ISO 9001:2016 a GDPR (zákon 18/2018 Z.z.).
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POLITIKA KVALITY FNsP NZ

Základným kritériom a hlavným cieľom našej práce vo FNsP NZ je v maximálnej miere
uspokojovať potreby pacientov / zákazníkov Fakultnej nemocnice s politikou Nové Zámky
- poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb.
Pre dosiahnutie tohto zámeru sa medicínske a ekonomické vedenie FNsP NZ zaväzuje:
1 Zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality ako súčasť riadenia
FNsP NZ, zohľadňujúc pri tom požiadavky na manažérstvo kvality a požiadavky pacientov
/ zákazníkov
2 Dôsledným manažmentom zdrojov (HR) rozvíjať ľudský potenciál, systematicky
vzdelávať pracovníkov a zvyšovať ich kvalifikáciu, poskytnúť im dostatočné prostriedky na
zabezpečenie kvality ich práce, motivovať ich, dbať na pracovné podmienky
zamestnancov z hľadiska ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
3 Zaisťovať vysokú úroveň bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti riadením
procesov a elimináciou rizík
4 Zvyšovať produktivitu FNsP NZ efektívnym riadením a optimalizáciou nákladov
5 Stanovovať a realizovať Ciele kvality, ktoré sú v súlade so strategickými cieľmi FNsP NZ
a podporovať ich konkrétnymi projektmi na ich dosiahnutie
6 Trvalo poskytovať služby, ktoré spĺňajú požiadavky pacienta / zákazníka
a aplikovateľné požiadavky
7 Zabezpečiť zvládanie rizík a príležitostí, ktoré môžu vplývať na zhodu produktu a na
schopnosť zveľaďovať spokojnosť pacienta / zákazníka
8 Preberať zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb a zapojenie všetkých
zamestnancov FNsP NZ do systému manažérstva kvality
9 Rozvíjať spoluprácu so štátnymi, stavovskými a mimovládnymi organizáciami
pôsobiacimi v oblasti hodnotenia a zlepšovania kvality zdravotnej starostlivosti
10 Zaviesť prvky „Zelenej nemocnice“ s cieľom prioritizácie ekologických aspektov
podporných procesov
11 Zaviesť elektronizáciu objednávania pacientov a vyhodnocovanie ich spokojnosti
12 Komunikovať s pacientmi / zákazníkmi a partnermi nemocnice, médiami ako aj
prostredníctvom sociálnych sietí - nezhody aj úspechy zavádzania systémov manažérstva
kvality FNsP NZ.
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ZMENY V EXTERNÝCH A INTERNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH

Manažment FNSP NZ určil externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné pre účel
a strategické smerovanie FNSP NZ.
V období od posledného preskúmania boli realizované zmeny v externých a interných
záležitostiach, ktoré ovplyvnili činnosť FNSP NZ a systém manažérstva kvality.
4.1

Posúdenie zmien v externých záležitostiach


Od posledného preskúmania systémov kvality manažmentom FNsP NZ (kapitola
1)bolo realizovaných niekoľko legislatívnych a zákonných zmien. Z hľadiska SMK je
najvýznamnejšia zmena zákona 578/2004 Z. z., v ktorej došlo k zmene definície SMK:
„Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém,
ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná
starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.“
Novela zákona vstúpila do platnosti 1. januára 2019



Zmluva medziFNsP NZ a Vysokou školouFakultouzdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety Bratislava ostávanaďalej v platnosti a FNSP NZ stále spolupracuje
spolupracujeme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové
Zámky, vytvára výučbové základne a participuje na výchove a vzdelávaní študentov
medicíny a ošetrovateľstva. Zároveň sa podieľa na riešení vedecko-výskumných
projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom.
Zmeny zmluvy v nadväznosti na legislatívu sú pripravované v druhom období roku
2019

4.2

Posúdenie zmien v interných záležitostiach
4.2.1 Zmena organizačnej štruktúryFNSP NZ

Vrcholový manažment FNsP NZ so súhlasom zriaďovateľa vytváraReferát manažérstva
kvality (REMK)na čele so zástupcom manažmentu pre kvalitu (vedúceho oddelenia)
a kvalitára s pracovnými úväzkami:
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GR

Manažment

REMK

• Zriaďovateľ
• Rada riaditeľov
• Vrcholový manažment nemocnice
• Zástupca manažmentu pre kvalitu (vedúci REMK)
• Ref. manažmentu kvality = 2 úväzky
• 1,0 vedúci REMK + 0,5 kvalita + 0,5metrológia

4.2.2 Odborné komory
Vedenie FNSP NZ plne rešpektuje všetky stavovské organizácie / odborné komory pri
stanovovaní svojich cieľov (príloha O):
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Slovenská komora fyzioterapeutov
Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

(SLK)
(SLS)
(SK SaPA)
(SK MTP)
(SKF)
(S.R.A.SR)

Uvedené organizácie v plánovanom období – do konca roku 2019 zapracujú do svojich
stanov zmeny súvisiace so zavedením SMK FNsP NZ:
4.2.3 Firemná kultúra
Citlivo zaviesť do povedomie zamestnancov princípy a systémy manažérstva kvality– budú
to citeľné zmeny v správaní personálu. Začína to identifikáciou personálu s politikou a cieľmi
kvality a zmenou myslenia manažérov na všetkých úrovniach, aby vnímali nemocnicu ako
svoju firmu a tak k nej aj pristupovali.

5.

VÝKONNOSŤ SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
5.1

Spokojnosť pacienta /zákazníka

♦ Dotazníky spokojnosti hospitalizovaného pacienta
Zaviesť
monitorovanie
spokojnostipacientovpomocou
hospitalizovaného pacienta.

Dotazníka

spokojnosti

Získavaná spätná väzba od pacientov prinesie vedeniu FNSP NZ reálny obraz spokojnosti
pacientov s oblasťami poskytovaných služieb. Aby bola výpovedná hodnota o spokojnosti
pacientov vyššia, tak vedenie FNSP NZ rozhodlo o nastavení minimálnej hranice návratnosti
dotazníkov spokojnosti na hodnotu 80%, ktoré budú realizované po skončení prvého
Externého auditu systémov manažérstva kvality nemocnice.
Dotazník sa zameria na 3 hlavné oblasti poskytovanej ZS a to:
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• poskytovaná medicínska starostlivosť
• ošetrovateľská starostlivosť
• ostatné poskytované služby
Výsledok spokojnosti pacientov v jednotlivých oblastiach dotazníka spokojnosti budeREMK
elektronicky vyhodnocovaný a vo štvrťročných cykloch predkladaný Rade kvality nemocnice.
Rada kvality FNSP NZ na základe návrhu REMK predloží manažmentu nemocnice
„vyhodnotenie“ spolu s plánom odstránenia nezhôd a zlepšenia stavu (Zápisy a PPT z RQ).
Zavedenie a vyhodnotenie dotazníkov spokojnostije prejavom záujmu vedenia FNSP NZ
o názor pacienta a jeho spokojnosť s poskytnutými službami. Okrem toho poskytujú
manažmentu FNSP NZ priestor na neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Návrh tuctu kritérií "SPOKOJNOSTI" v jednotlivých oblastiach
na rok 2019
správanie lekárov - 1
informácie o ZS zo strany lekára - 2

95,00 %

80,00 %

starostlivosť lekárov - 3

90,00 %

informáciami od lekára o ďalšom…

75,00 %

zlepšenie zdravotného stavu po…

60,00 %

správanie sestier - 6

95,00 %

starostlivosť sestier - 7

95,00 %

informácie od sestier o ďalšom …

75,00 %

kvalita ubytovania - 9

60,00 %

kvalita stravy - 10

50,00 %

s kvalita upratovania - 11

75,00 %

spokojnosť s poskytnutou ZS - 12

90,00 %

Graf 1–Návrh kritérií „Spokojnosti pacientov“ v jednotlivých oblastiach
Dotazníky spokojnosti okrem toho, že ukážu úroveň spokojnosti v jednotlivých oblastiach
prinesú aj možné návrhy riešení, ktoré budú pre jednotlivé pracoviská FNsP NZ veľkou
pridanou hodnotou k samotnému hodnoteniu spokojnosti pacienta.
♦ Dotazník spokojnosti pacienta so stravou
Zaviesť monitorovanie spokojnosti pacientov s kvalitou podávanej stravy a s podmienkami v
akých sa strava pacientom podáva. Monitorovanie navrhujeme Rade kvality FNsP NZ
vykonávať prostredníctvom vedúcej diétnych sestier formouDotazníka spokojnosti so
stravou na pracoviskách FNSP NZ s cieľom:
- Hodnotiť pacientom / zákazníkom kvalitu jedla
- Zlepšiť servírovanie diéty (ohrev a pod.), čas podávania, množstvo tekutín a pod.
- Nutričnými terapeutkami konzultovať s hospitalizovaným pacientom pridelenú diétu a
dať možnosť zákazníkom nahliadnuť / podieľať sa na tvorbe jedálneho lístka (príloha D)
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Je pravdepodobné, že spokojnosť pacientovsa bude zameriavať na hodnotenie
poskytovanej ZS a rôznychoblasti logistiky – strava, ubytovanie (izby a lôžka),
doprava, obslužnosť, WIFI... čo je v súlade s našou politikou pacientsky orientovanej
starostlivosti (príloha SPOKOJNOSŤ PACIENTA-2018).
Na základe relevantných a dostupných hodnotení od štátnych, ale aj mimovládnych
neziskových organizácii (TransparencyInternational, INESS, INEKO...) pôsobiacich v EÚ / SR
vrcholový manažment FNsP NZ zaradí do svojich hodnotení aj „ďalšie indikátory kvality“ na
zamedzenie:




























Chýb v realizačných procesoch
► Vytvorenie a zavedenie – zjednotenie procesov kvality a kariet procesov v zmysle
ustanovení zákona 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov s cieľom eliminácie odstránenia nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti najmä:
chyby v procesoch príjmu pacienta, chyby LPS a OS
chyby v procesoch ambulantnej starostlivostia v štandardoch vedenia zdravotnej
dokumentácie
chyby pri komunikácii zdravotných pracovníkov, chyby pri komunikácii s pacientom
chyby pri identifikácii a pri diagnostikovaní pacienta
prvá pomoc – neposkytnutá včas, neprofesionálne
operačná sála – chyby pri objednávaní a realizácii operácií, sledovanie chir. a dg. komplikácií
Mesačná analýza operačných výkonov v jednotlivých operačných odboroch (štatistika, počet,
druh reoperácie)
chyby vo vedení zdravotnej dokumentácie, chýbajú dôkazy o správnosti
lieky: ručne písané, zle čitateľné recepty a použitie skratiek
bezpečnosť a kvalita nie je u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na prvom mieste
nežiaduce udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti– rešpektovanie
(hygienických/pracovných) noriem – prevencia nozokomiálnych nákaz (rozpracovanie
materiálu - príloha NN),dekubitov, pádov, medicínskych chýbatď. (príloha Bezp. pacienta) .
poškodenie pacienta zdravotníckou technikou / zdravotníckym pracovníkom
nežiaduce udalosti pochybením jednotlivca / zlyhaním ľudského faktora / nedbalosťou
oznamovanie omylov a chýb nie je bežné, alebo je úplne ignorované (nesystémové)
Chýb v manažérskych procesoch
► Vytvorenie a zavedenie – zlepšenie procesov:
chyby v procesoch manažérstva ľudských zdrojov, ozdravenie organizačnej kultúry,revízia
Organizačného a Pracovného poriadku FNsP NZ, pracovných zmlúv a náplní prácvedúcich
pracovníkov (primárov, vedúcich sestier)
zavedenie merateľných parametrov a systému hodnotenia zamestnancov
chyby v procesoch právnej ochrany FNsP NZ a právnej istoty nemocnica – pacient
chyby v procesoch finančného manažérstva
pomoc pri realizácii činnosti investorských a inžinierskych činností
pomoc pri zdravotníckom marketingu (dotazníky pacienta, call centrum, SMS notifikácia
spokojnosti pacienta...)
meranie, analýza a trvalé zlepšovanie sa nemocnice (OECD)
komplexné riadenie metrológie nemocnice
dôsledné vyžadovaniecertifikácie lekára k prístrojovému vybaveniu.
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Chyby v podporných procesoch
► Vytvorenie a zavedenie – zlepšenie procesov:
chyby v procesoch environmentálneho manažérstva
chyby v procesoch údržby a opotrebovaného nemocničného areálu budov
chyby v procesoch stravovania a výživy
chyby v procesoch nakupovania služieb pre pacienta
riadenie BOZP
chyby v outsorcingových procesoch a logistike (doprava) – eliminácia nespokojnosti
pacientov s prepravou preprava (príloha_Preprava pacienta)
organizovanie a riadenie podporných procesov
- živelná pohroma, terorizmus, vyššia moc
- násilie voči zdravotníckemu personálu a pacientom FNsP NZ
- hospodárska kriminalita... atď.
5.1.1 Podania a sťažnosti
V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach má každý pacient, prípadne jeho zástupca,
právo podať sťažnosť na poskytovanú zdravotnú starostlivosť, alebo vyjadriť svoj názor,
prípadne žiadosť, alebo môže poukázať na porušenie právnych predpisov.
Všetky tieto podnety (sťažnosti) samozrejme rieši Právne oddelenie, ktoré sleduje trendy a
poskytne REMK relevantné počty. REMK prostredníctvom Rady kvality FNsP NZ odporučí
manažmentu nemocnice kontakty a komunikačné stratégie so štátnymi a mimovládnymi
organizáciami a poskytne vedeniu nemocnice súčinnosť(ÚDZS, TransparencyInternational
INESS, INEKO... atď.)
Rovnako dôležitý ako celkový počet sťažností bude merný ukazovateľ počtuopodstatnených
sťažností, ktorý by sa mal udržať v roku 2019 pod hranicou 10,00 % napr. na počte 20
v roku 2019 a v ďalších rokoch klesal.
V prípade, že sa pacient / zákazník FNsP NZ rozhodne podať sťažnosť priamo na ÚDZS, tak je
sťažnosť kategorizovaná ako podanie.
PRÍKLAD:
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Opodstatnené
Neopodstatnené
Nevyhodnotené

2019

2020

2021

Graf 2 - Predpoklad počtu opodstatnených a neopodstatnených sťažností, podaní
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Zoznam pracovísk FNSP NZ, na ktorých riešil ÚDZS pacientske podania bude Oddelením
kontroly pravidelne aktualizovaný a predkladaný manažmentu nemocnice prostredníctvom
Rady kvality FNsP NZ.
5.2

Ciele kvality

Ciele kvality budú každoročne schvaľované manažmentom FNsP NZ a ich plnenie priebežne
sledované REMK.Na rok 2019REMK navrhuje Rade kvalityFNsPNZ stanoviť2 x 5 cieľov:
♦ ciele kvality FNsP NZ „EKONOMICKÉ“
• Hospodársky výsledok → Pokles deficitu za kalendárny rok
• Náklady FNsP NZ → Sledovať rast nákladov, aby zodpovedali efektívne poskytovanej ZS
• Výnosy FNsP NZ
→ Rast výnosov za kalendárny rok 2019
• Príjmy zo zdravotných poisťovní za poskytovanú ZS → Zvýšenie skutočne uhradenej ZS
(zníženie diskrepancie medzi vykázanou a skutočne uhradenou ZS)
• Podiel neuhradených hospitalizácii a vyšetrení → Podiel vykázaných a uhradených
hospitalizácií po reklamácii...
♦ ciele kvality FNsP NZ „MEDICÍNSKE“
Optimalizácia spotreby liekov, diagnostík, krvi, OHŠZM a ŠZM → Optimalizácia celkových
nákladov na lieky, krv, OHŠZM a ŠZM nákladov na SVALZ vyšetrenia k tomu stanovená úloha:
• Pripraviť štandardizáciu SVALZ úkonov
• Skrátenie doby liečby pre interné a chirurgické pracoviská
doba v interných a chirurgických disciplínach

→ Priemerná ošetrovacia

• Optimálne využívanie lôžkového fondu na jednotlivých pracoviskách
hospitalizovaných pacientov na jedno lôžko za mesiac
• Optimalizácia ambulantnej ZS
v ambulanciách...

→

Vykázané

body

→ Priemerný počet

a príjmy

za

výkony

Každý cieľ bude sledovaný a vyhodnocovaný pomocou číselných ukazovateľov- indikátorov
(KPI) stanovených vrcholovým manažmentom (radou riaditeľov) FNsP NZ.
Presné zhodnotenie splnenia všetkých ukazovateľov bude uvedené v Prílohe č.: .X.
vyhodnotenia tejto správy - (Vyhodnotenie cieľov kvality za rok 2019).
5.3

Výkonnosť procesov

Priebežným vyhodnotením a operacionalizáciou KPI, sledovaním a manažérskym riadením
trvale zlepšovať výkonnosť procesov.
5.3.1 Prehľad mesačne hospitalizovaných pacientov na jedno lôžko
Priemerný počet hospitalizovaných pacientov na jedno lôžko za mesiac je dôležitým
ukazovateľom,nakoľko nám povieako dokážeme využiť kapacitu lôžok FNSP NZ.
Porovnanie počtu hospitalizovaných na jednom lôžku sa vykoná osobitne za jednotlivé
oddelenia:
-

Internistické , Chirurgické, atď..
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Graf 3 - Priemerný počet pacientov na jedno lôžko za mesiac
Priemerný počet hospitalizovaných pacientov na jedno lôžko oproti roku predchádzajúcemu
by mal(mierne) poklesnúť. Napr. pri počte 30.000 hospitalizácií by mal byť okolo 0,01 % .
Ďalšími mernými ukazovateľmi by mala byť pomer priemernej dĺžky hospitalizácie a počet
neobsadených postelí.
5.3.2 Priemerná dĺžka hospitalizácie v FNSP NZ
Ukazovateľ priemernej dĺžky hospitalizácie by mal poukazovať namierne klesajúci trend,
skracovania doby hospitalizácie v FNSP NZ. Manažmentu nemocnice by mal naznačiť,
schopnosť hospitalizovať viacej pacientov pri danom lôžkovom fonde.
PRÍKLAD:

Priemerná dĺžka hospitalizácie
10
5

Priemerná dĺžka
hospitalizácie

0
2019

2020

2021

Graf 4 - Priemerná dĺžka hospitalizácie
5.3.3 Procesy poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti
Efektivitu a účinnosť procesov ambulantnej diagnostiky a liečby jemožné vyjadriť napríklad
prehľadom výnosov za bodované výkony.
Prehľad výnosov za bodované výkony v špecializovaných ambulanciách FNSP NZby mal mať
narastajúci trend – nárast bodov za vykázané výkony. PRÍKLAD pri zmene vykazovania bodov
pri celkovom počte bodov napr. 100 miliónov.
PRÍKLAD:
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Graf 5 - Prehľad výnosov za bodované výkony v špecializovaných ambulanciách
Nastaviť pozitívny trend v náraste výnosov v (EUR)je možné dosiahnuťlepšími zmluvnými
podmienkami na úhradu výkonov u ZPatď...

5.3.4 Procesy SVALZ
Pri realizácii SVALZ vyšetrení na rok 2019je predpoklad nárastu vykázaných bodov, ktorý by
mal byť reflektovaný napr. nárastom adekvátneho ocenenia v celkovom objeme finančných
prostriedkov (EUR).
PRÍKLAD v rokoch:
2019 - za 1 vykázaný bod 0,005 €
2020 - za 1 vykázaný bod 0.0055 €
2021 - za 1 vykázaný bod 0.006 €
REMK na základe podkladov Finančného oddelenia môže manažmentu nemocnice
prostredníctvom Rady kvality FNsPNZ odporúčať napríklad analýzu zmien vykázania cien.
(spektrum vyšetrení, podmienok ZP, zlé vykazovanie bodov pracoviskami, duplicitné
výkony atď.).
5.3.5 Dokumenty kvality
Zavedenie kvalitného procesu riadenia dokumentácie predpokladáme ako jeden
z najproblematickejších procesov v FNsP NZ.
Zabezpečovanie prevencie neúmyselného použitia zastaraných dokumentov a používanie
neautorizovaných dokumentov nezavedených do systému manažérstva kvality,bude
problémom na väčšine pracovísk FNsP NZ.
Hlavné nedostatky v riadení dokumentácie nemocníc sú vo všeobecnosti najmä:




vo formálnom vedení zdravotnej dokumentácie a záznamov,
v nepravidelnej aktualizácii interných smerníc nemocnice,
v nevykonávanej aktualizácii zmien a obnov procesnej mapy nemocnice na všetkých
úrovniach riadenia
Dokumentáciu nemocnice navrhujeme členiť do troch úrovní:
♦ Dokumentácia 1. úrovne – Dokumenty schvaľované Radou riaditeľov FNsP NZ
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♦ Dokumentácia 2. úrovne – Dokumenty schvaľované riaditeľmi úsekov (ekonomický riaditeľ,
medicínsky riaditeľ) Dokumenty schvaľované riaditeľom úseku
♦ Dokumentácia 3. úrovne – Dokumenty schvaľované vedúcimi zamestnancami
organizačných jednotiek
Všetka dokumentácia (mimo zdravotnej dokumentácie) má byť spracovávaná podľa
manažérstva kvality v zmysle manuálu - Riadenie dokumentácie kvality.
K tejto úlohe vedie komplikovaná a zdĺhavá cesta edukácie vedúcich zamestnancov
a prijímanie odporúčaní na zlepšenie pri Interných auditoch jednotlivých pracovísk.
Hlavnou snahou oddelenia manažérstva kvalityREMKFNsP NZv tejto oblasti budezaviesť
jednotný Systém riadenia dokumentov monitorovať ich spracovanie (zahŕňajúc ich vydanie,
používanie a likvidáciu dokumentu), rešpektujúc stanovené pravidlá manipulácie,
aktualizácie a jej používania pre ďalšie obdobie.

Dokumenty 1. Úrovne (Dokumenty schvaľované Radou riaditeľov FNsP NZ)
Sú to hlavné dokumenty systému manažérstva kvality FNsP NZ a zahŕňajú najmä Politiku
kvality, smernice, metodické pokyny, procesy a zmluvy. Všetky tieto dokumenty,ktoré boli
predtým vypracované a schvaľované manažmentomFNsP NZ,budú postupne aktualizované –
resp. novo vypracované a pri ich novelizácii schvaľované Radou riaditeľov FNsP NZ.
REMK musí byť spracovaný aj relevantný Zoznam pripomienkovateľov (členov Rady kvality
FNsP NZ),kde budúzahrnutí vedúci (riaditelia) úsekov – pracovísk.
Hlavné dokumenty deklarujúce, zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality
v FNsP NZ (Politika kvality a Príručka kvality) musia byť REMK spracované tak, aby
zodpovedali všetkým podmienkam, ktoré vyžaduje norma ISO 9001:2016.
Dokumenty 2. Úrovne(Dokumenty schvaľované riaditeľom úseku)
Sú to dôležité dokumenty systému manažérstva kvality FNSP NZ a zahŕňajú najmä
príkazy/usmernenia riaditeľov a vedúcich odborov, štandardy a medzi dokumenty tejto
úrovne je zaradená aj zdravotná dokumentácie a záznamy vedené v zmysle ustanovení
zákona 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Dokumenty 3. Úrovne (Dokumenty schvaľované vedúcimi zamestnancami organizačných
jednotiek)
Sú to hlavné dokumenty, ktoré používajú jednotlivé pracoviská FNSP NZ pri svojej
každodennej činnosti (pracovné postupy, inštrukcie, návody formuláre, zápisy, záznamy,
návody na obsluhu prístrojov a zariadení, zápisnice, domáci poriadok, ošetrovateľské
postupy).
Stav vedenia dokumentov 3. Úrovne je zisťovaný hlavne pri interných auditoch a nedostatky
budú riešené formou odporúčaní manažmentu nemocnice na zlepšenie.
Vedenie zdravotnej dokumentácie podľa platnej legislatívy Zdravotná dokumentácia
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Správne vedenie zdravotnej dokumentácie je dôležité z hľadiska poskytovania dôkazu o tom,
akým spôsobom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Zároveň je jednou z podmienok
úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
Všetky pracoviská FNsP NZ budú postupne edukované k vedeniu zdravotnej dokumentácie
predpísaným spôsobom v písomnej a prípadne aj elektronickej forme.
Správnosť vedenia zdravotnej dokumentácie v rámci FNsP NZmusí byť pravidelne sledovaná
pravidelnými a plánovanými vnútornými kontrolami, ktoré si vykonávajú zodpovední vedúci
aREMK v rámci Interných auditov.
Všeobecne najčastejšími nedostatkami vo vedení zdravotnej dokumentácie je
formálne vedenie dokumentácie, v rozpore s §6 zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti.
Najčastejšie identifikované nedostatky v zdravotnej dokumentácii:
• chýbajúce dokumenty alebo nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie sestrou
• chýbajúce dokumenty alebo nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie lekárom

Štandardizácia a tvorba procesov - procesná mapa FNSP NZ
V rámci Vo FNsP NZ prebieha implementácia ŠDTP ako aj pilotná štúdia a tvorba Sesterských
verifikačných protokolov perioperačnej starostlivosti a ďalších dokumentov.
VoFNSP NZpredpokladáme nutnosť spracovania a dokumentáciek procesom, ktoré
odporučí a schváli Rada kvality FNsP NZ, v ktorých sú zahrnuté všetky hlavné činnosti
zabezpečujúce plnenie predmetu činnosti FNsP NZ.
Jednotlivé procesy budú spracovávané a pripomienkovateľmi – členmi Rady kvality
a zapracované REMK v jednom z navrhnutých a obstaraných programov(QPR... a pod.)
a budú dostupné pre všetkých zamestnancov FNSP NZnapríklad prostredníctvom Intranetu
FNsP NZ.
Na všetky procesy podľa normy ISO 9001:2016 musia byť vykonávateľmi spracované
Karty procesov a tieto procesy musia byť schválené Radou kvality FNsP NZ.
Kontroly jednotlivýchprocesov bude vykonávané REMK v rámci Interných auditov
a následne REMKnavrhne manažmentu nemocnice prostredníctvom Rady kvalityFNsP NZ ich
revíziu.
V zmysle kapitoly 6.1.1 normy STN EN ISO 9001:2016 musí FNSP NZ implementovať
opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí do svojich procesov.Toto bude realizované
spracovaním Smernice FNsP NZ na RIADENIE RIZÍK pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.
5.3.6 Zhodnotenie výkonnosti procesov a SMK
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Hodnotenie výkonnosti procesov bude realizované podľa pracovnej inštrukcie REMK
a výpočty efektivity realizačných, manažérskych a podporných procesov roku
2019budePrílohou č. „.X.“správyREMK za rok 2019
Podľa spracovanej Inštrukcie REMK budú hodnotené nasledujúce procesy s navrhovanou
medznou hodnotou koeficientovefektivity:
• Hodnotenie účinnosti realizačných procesov

KERP >80,00%

• Hodnotenie účinnosti manažérskych procesov

KEMP >70,00 %

• Hodnotenie účinnosti podporných procesov

KEPP >60,00%

Celkové hodnotenie efektivity procesov FNSP NZ (Koeficient efektivity)
KE FNSP NZ =

 (KERP + KEPP + KEMP) [%]

KE FNSP NZ>

70,00 % [%]

REMK prostredníctvom Rady kvality FNsP NZ odporučí minimálnu hranicu pre funkčnosť
procesov SMK vo výške 60%, ale zároveň požiada manažmentnemocnice o stanovenie
hranicu 70%, ako minimálnu hodnotu, pod ktorú nesmie poklesnúť celkové hodnotenie
procesov.

6.

NEZHODY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

Vyhodnotenie záchytu nežiaducich udalostí
Ukazovateľ záchytu nežiaducich udalostí je veľmi významný, pretože má nepriaznivý vplyv na
všetky procesy poskytovania zdravotnej starostlivosti.
REMK cestou Rady kvality FNsP NZ navrhuje manažmentu nemocnice sledovať tri základné
kategórie nežiaducich udalostí:
♦ Dekubity♦ Pády♦Nozokomiálne nákazy (NN)
Predpokladanou snahou vedenia FNsP NZbude trvalo zvyšovať povedomie všetkých vedúcich
zamestnancov medicínskeho úseku o význame záchytu nežiaducich udalostí, aby sa ich vplyv
na procesy poskytovania ZS eliminoval.
Obmedzovacie prostriedky – ich použitie a zaznamenanie a nápravné opatrenia budú
rozpracované v prílohách dokumentu (Príloha NN).
6.1

Dekubity

Záchyt a riešenie dekubitov je úlohou pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti.REMK
navrhnemanažmentu nemocnice pružne reagovať najmä pri kritických údajoch:
-

Nárast štatistiky záchyt dekubitov oproti posledným rokom
Záchyt dekubitov po pracoviskách / Pomer dekubitov na počet hospitalizovaných

Pri vyhodnotení dekubitov navrhujeme porovnanie pracovísk s ohľadom na počet
hospitalizovaných pacientov. Toto hodnotenie zároveň poukáže na to, aká je náročná
ošetrovateľská starostlivosť na jednotlivých pracoviskách.
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Hlásenia dekubitov musia zodpovedať charakteru pracoviska a počtu a skladbe pacientov,
ako aj záchytu dekubitov podľa miesta ich vzniku.
6.2

Pády

Pády pacientov patria k najčastejším mimoriadnym udalostiam a sú považované za
indikátor kvality ošetrovateľskej starostlivosti.
Následky pádov môžu byť rôzne a v najťažších prípadoch môžu končiť až smrťou. Všetky pády
môžu byť dôvodom k podaniu sťažnosti či už zo strany pacientov alebo ich rodinných
príslušníkov. Preto REMK navrhuje vedeniuFNsP NZ venovaťpatričnú pozornosť
k zabezpečeniu bezpečnosti pacientov a prevencii rizikových faktorov v súvislosti
s poskytovaním ZS. Svetové trendy ukazujú, že pády sa vyskytujú u 1 – 1,5%
hospitalizovaných pacientov.
Pri ich monitorovanínavrhujeme porovnaniepádov k počtu hospitalizovaných pacientov
a podľa pracovísk. Tendenciou je nízky počet nahlásených pádov spôsobený nesprávnou
metodikou posudzovania pádov, ale aj zlou hlásnou službou na nemocničných oddeleniach.
Zároveň navrhujeme posudzovať u pádov aj ich závažnosť. Výsledkom tohto monitorovania
by mali byť pomerné zistenia pádov:
-

Bez komplikácií , s drobnými komplikáciami
So stredne závažnými komplikáciami avážnymi komplikáciami
6.3

Nozokomiálne nákazy (NN)

Oddelenie manažmentu kvality prostredníctvom Rady kvality nemocnice navrhne
manažmentu FNSP NZ trvalé zvyšovanie bezpečnosti a kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti aj v zásadnom kritériu významne ovplyvňujúcom posudzovanie ZS
- nozokomiálne nákazy. S cieľom zlepšovať trend záchytu nozokomiálnych nákaz.
IncidenciaNN by mala byť pod úrovňou na úroveň moderných nemocníc v západných
krajinách, kde sa v súčasnosti priemerná incidencianozokomiálnych nákaz sa pohybuje v
rozmedzí 6 – 8 % hospitalizovaných pacientov.Hlásna službaNN by mala byť nastavená
podľa Karty procesu spracovanej Oddelením nemocničnej hygieny.
FNSP NZv rámci manažérstva kvality nemocnice navrhujeme aktívne vstupy do procesu
získavania týchto údajov. Prístup lekárov zodpovedných za evidenciu nozokomiálnych nákaz
na jednotlivých pracoviskách FNSP NZ by mal byť nastavený rovnako, tak aby získané údaje
boli porovnateľné.
6.4

Výsledky BOZP a PO

Pri zvyšujúcej sa vyťaženosti zamestnancov a narastajúcej technogénnej náročnosti výkonu
zdravotníckeho povolania - predpokladáme nárast pracovných úrazov v roku 2019 aj
v rámci FNsP NZ. Predpokladajme aj nárast pracovnej neschopnosti(PN) zamestnancov
trvajúca viac ako tri dni najmä v pracovnej kategórii sestier a sanitárok. Predpokladať
môžeme aj nárast chorôb z povolania.

7.

MONITOROVANIE A MERANIE
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7.1

Externé a Interné kontroly

Vykonávanie externých a interných kontrol je určené v zmysle ustanovení zákona č.357/2015
Z. z. o kontrole v štátnej správe.
Interné kontroly vykonáva určené oddeleniekontroly podľa schváleného ročného plánu.
Počet externých kontrol v rozsahu nemocnice FNsP NZ sa predpokladá do max. 10/ rok,
počet interných kontrol predpokladáme na zhruba dvojnásobok t.j. okolo 20/rok.
Interné kontroly by mali byť zamerané na vedenie zdravotnej dokumentácie, dodržiavanie
hygienických nariadení a správnosť ekonomických činností. Vedenie nemocnice by mali
upozorniť na závažné porušenia pracovnej disciplíny, legislatívy SR a interných predpisov
FNSP NZ.
7.1.1 Kontroly zdravotnými poisťovňami (ZP)
V roku 2018vykonali revízni lekári ZP v FNSP NZ kontroly v porovnateľnom množstve oproti
predchádzajúcemu roku. Všetkykontroly a výsledky z nich eviduje určenýreferát kontroly.

Revízni lekári ZP sa v zmysle zákona zameriavajú najmä na hľadanie pochybení poskytovanej
ZS retrospektívnym preskúmavaním zdravotnej dokumentácie. Podľa údajov ÚDZS
sajednotlivé zdravotné poisťovne parciálne podieľajú na kontroláchFNsP:




Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera
UNION

10% kontrol
20% kontrol
70% kontrol

Vývoj počtu kontrol revíznych lekárov zdravotných poisťovní za posledné roky mal znižujúci
sa trend, ale v roku 2019 môžeme predpokladať zvrat v tendencii a nárast kontrolnej
činnosti najmä u štátnej VZP.
Externé kontroly vykonávajú organizácie verejnej a štátnej správy (MZ SR, ŠUKL,
Inšpektorát práce a ďalšie).Na základe týchto kontrol FNsP musí vykonať nápravné
opatrenia.
Oddelenie manažérstva kvality cestou Rady kvality nemocnice navrhne manažmentu FNsP
NZzavedenie systému centrálnej evidencie externých kontrol tak, aby výsledok každej
kontroly bol hlásený určené oddelenie kontroly do dvoch pracovných dní od vykonania
kontroly.
7.2

Návrh a vývoj v systémoch FNsP NZ

Oddelenie manažérstva kvality cestou Rady kvality nemocnice navrhne manažmentu FNsP
NZ zavedenie systémuNávrhu a vývojapodľa ustanovení stanovuje normy STN EN ISO
9001:2016. Návrh a vývoj realizujú jednotlivé pracoviská FNSP NZ v zmysle schválenej
smernice č.: .../ rok. Finančná kompenzácia pre FNSP NZ za vykonávanie klinického skúšania.
Realizácia klinickej štúdie podlieha schváleniu etickou komisiou a podpísaním zmluvy medzi
FNSP NZ a organizáciu, pre ktorú sa štúdia vykonáva.
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Predpokladáme, že FNsP NZ nevykonáva ďalšie etapy návrhu a vývoja ako je plánovanie,
riadenie vstupu a výstupu, preskúmavanie, verifikácia, validácia a riadenie zmien návrhu
a vývoja.
Vyššími a ďalšími formami realizácie návrhu a vývoja v FNSP NZ je participácia na tvorbe
liečebných a terapeutických štandardov pre všetky/vybrané medicínske odbory. Toto je
predmetom plánu ministerstva zdravotníctva SR na nasledujúce roky a hlavní odborníci
v určitých medicínskych odboroch sa budú podieľať na tvorbe týchto postupov.
7.3

Audity

Ako sme uviedli v kapitole1. Návrh realizácie SMK v 1. a 2. polroku 2019 Rada kvality FNsP
NZ stanoveným postupom na základe výberového konania vyberie spoločnosť na dodanie
služieb „Externého auditu SMK FNsP NZ“ a „Certifikácie SMK FNsP NZ a dohľad nad
poskytovaným SMK na obdobie ďalších 3 rokov“.
Na základe výsledkov výberového konania stanoví termín začiatku externého auditu
a termíny interných auditov tak, aby boli ukončené podľa novelizovanej normy STN ISO
9001:2016 do konca roku 2019.

7.3.1 Externý audit
Recertifikačný audit systému manažérstva kvality FNSP NZ, podľa normy STN EN ISO
9001:2016 následne po danom 3-ročnom cykle konštatuje záver:Skupina audítorov
konštatuje ZHODU systému manažérstva kvality s požiadavkami normy STN EN ISO
9001:2016 pre oblasť „Poskytovanie všeobecnej a špecializovanej a ústavnej ZS, SVALZ“ a
navrhuje VYDAŤ certifikát systému manažérstva kvality.
Pri audite súprípustné len malé nezhody (v bodoch podľa cit. normy) a navrhujú sa
odporúčaniana zlepšenia(v bodochpodľa cit. normy).
Na všetky nedostatky budú vystavené nápravné opatrenia, ktoré odsúhlasí predstaviteľ
nemocnicepre kvalitu. Vystavenie nápravných opatrení bude nahlásené certifikačnej
organizácii tak, ako to stanovíProtokol z auditu a splnenie týchto nápravných opatrení bude
predmetom preverenia certifikačnou organizáciou pri následnom dozornom audite.
Všetky odporúčania na zlepšenia REMK zapracuje do Plánu kvality FNsP NZ a budú
zrealizované do ďalšieho plánovaného Kontrolného auditu.
7.3.2 Interné audity
Plán interných auditov FNsP NZ navrhuje na rok 2019realizovať1 interný audit na každom
pracovisku FNsP. Všetky audity budú vykonané v plánovaných a schválených termínoch.
Mimoriadny audit na rok 2019 nenavrhujeme plánovať.
Vnútorné audity budú uskutočnené podľa REMK vytvoreného Katalógu otázok a jednotlivé
otázky budú hodnotené podľa Metodiky stanovenej v internej smernici FNsP NZ.
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Všetky pracoviskánemocnice by mali dosiahnuť priemerné hodnotenienad hranicu 80 %
stanovenú manažmentomFNSP NZ pre uspokojivé hodnotenie auditu.
Účelom všetkých interných auditov bude identifikovať slabé miesta pri realizácii procesov a
vytvoriť podmienky na zlepšovanie poskytovaných služieb ZS.
Na realizáciu Interných auditov navrhujeme vytvoriť skupiny (komisie) stálych interných
audítorov zložených lekárov a sestier (napr. z 2lekárov a 2 sestierz určených daného
pracovísk) tak, aby bol vytvorený krížový systém kontroly a vylúčené subjektívne hodnotenie
procesov.
Systém odmeňovania interných audítorov navrhujeme vo výške 50€/audit pre každého
člena komisie rovnomerne. Pri plánovanom počte auditov vychádza počet auditov
vykonaných osobou na cca 10/rok.
Zvyšovaním skúseností interných audítorov sa postupne zvýši aj ich prínos pre auditované
pracoviská. Okrem toho, že budú nachádzať nedostatky v realizovaných procesoch, pre FNsP
NZ prinesú aj svoje know-how a dokážu odhaľovať možnosti na zlepšovanie na jednotlivých
pracoviskách. Počiatočný vysoký počet zistení a nedostatkov nebudeindikátorom
zhoršovania sa pracovísk, ale kvalitnejšou prípravou na interné audity a zlepšovaním sa
interných audítorov, ktorí dokážu lepšie posúdiť všetky procesy týkajúce sa auditovaných
pracovísk.
7.4

Výkonnosť externých poskytovateľov

V zmysle kapitoly 8.4.1, normy STN EN ISO 9001:2016 musí FNsP NZ zabezpečiť, aby externe
poskytované procesy, produkty a služby boli v zhode so špecifikovanými požiadavkami.
Na zabezpečenie riadenia externe poskytovaných služieb bude vypracovaný a schválený
Metodický pokyn REMK pre Riadenie externe poskytovaných procesov produktov
a služieb, podľa ktorého predstaviteľ manažmentu pre kvalitu, vedie zoznam všetkých
externých poskytovateľov produktov a služieb.
Spolu s objednávateľmi externých produktov a služieb v pravidelných intervaloch
zodpovedná vedúca osoba (ekonomického odboru)hodnotí či nimi poskytované služby
zodpovedajú stanoveným požiadavkám. Výsledok tohto hodnotenia je vstupom do
preskúmania manažmentom FNSP NZ a je predložený v Prílohe č.:.Y.Hodnotenie výkonnosti
externých poskytovateľov.

8.

ZDROJE
8.1

HospodárenieFNsP NZ

Pre rok 2019 bol po odsúhlasení MZ SR stanovený Manažérsky finančný plán, s rozpísanými
položkami nákladov a výnosov.
Cieľom Manažérskeho finančného plánu na rok 2019:



dosiahnuť hospodársky výsledok
prevádzkový výsledok EBITDA

+/ mínus ...,... milióna EUR.
+/ mínus ...,... milióna EUR.

Za rok 2018 vykázala FNsP NZ stratu vo výške ...,... milióna EUR.
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Prevádzkové výnosy stanovené v Manažérskom finančnom pláne za rok 2018 boli
prekročené o ... % a
prevádzkové náklady vzrástli v porovnaní s plánom o ... %.
Predstaviteľ manažmentu FNsP NZ pre kvalitu na základe údajov zodpovedného
(ekonomického oddelenia) ako súčasť tejto správy vypracuje grafické Porovnanie nákladov
a výnosov za posledné roky vo vzťahu k merným ukazovateľom.
Taktiež zhodnotí tendencie a vplyvy na pozitívny/negatívny hospodársky výsledokako
napr.vplyv uhrádzania výkonov zo strany ZP.
Platby od ZP ako hlavný príjemFNSP NZ, výšku uhradených služieb a ich vplyv na
ekonomický výsledok FNSP NZ.
8.2

Riadenie ľudských zdrojov
8.2.1 Personálny audit - počty zamestnancov

Za posledné roky počet zamestnancov FNSP NZpravdepodobne stagnovala nárast
zdravotníckych pracovníkov je negatívny.
Predstaviteľ manažmentu FNsP NZ pre kvalitu na základe údajov zodpovedného
(personálneho oddelenia) ako súčasť tejto správy vypracuje grafické vyjadrenie vývoja počtu
zamestnancov – t.j. medziročný prírastok/ úbytok pracovných síl na všetkých pracovných
pozíciách a v daných kategóriách napr.:
-

lekári a farmaceuti
obslužný personál
ošetrovateľský personál

Vyhodnotí kvalitatívne normy,minimálne personálne zabezpečenie, a optimálny počet
zamestnancov. Tak aby nedochádzalo k preťažovaniu personálu a vytváraniu zdvojených
funkcií a nadmernému preplácaniu nadčasových hodín, čo môže byť na niektorých
pracoviskách v rozpore so zákonnými normami.
Nové oddelenie Ľudských zdrojov spracuje „Systematizáciu pracovných miest“ ako
predpoklad pre Pracovný poriadok.

9.

OPATRENIA NA ZVLÁDANIE RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

Manažment FNSP NZ pri plánovaní a realizovaní systému manažérstva kvality FNsPNZsplní
zákonné normyaj požiadavky bodu 6.1.1, normy STN EN ISO 9001:2016.
Spracovaním a schválením smernice FNsP NZ na Riadenie rizíkbudúrealizované potrebné
opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí a aj integráciu a implementáciu opatrení do
procesov systému manažérstva kvality.
V smernici budú definované pravidlá na identifikáciu, analýzu, hodnotenie a
dokumentovanie všetkých hlavných rizík vyplývajúcich z predmetu činnosti FNsP
NZ.Zároveň bude definovaný Manažér rizík FNsP NZ, ktorého úlohou je riadenie procesu
rizika a zabezpečenie prevencie vzniku rizík v FNsP NZ, ktoré by mohli mať za následok
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poškodenie zdravia pacientov, zamestnancov alebo návštev, prípadne poškodenie majetku
alebo dobrého mena FNsP NZ.
Súčasťou smernice bude aj katalóg rizík, v ktorom sú stanovené hlavné riziká a spôsob ich
predchádzaniu.
Podľa smernice na Riadenie rizík,manažér rizík v spolupráci s manažérom kvality REMK
vykoná hodnotenie efektívnosti realizovaných opatrení na riešenie rizík definovaných v
katalógu rizík. Výsledok tohto hodnotenia budePrílohou č.:.Z. tejto správy (Hodnotenie
opatrení na zvládanie rizík).

10. PRÍLEŽITOSTI NA ZLEPŠOVANIE
1

Spokojnosť pacienta

Pokračovať (príloha_Spokojnosť pacienta) a zlepšiť systém monitorovania spokojnosti
pacientov/rodinných príslušníkov formou Dotazníkov spokojnosti podľa oddielov kapitoly
5.1. Minimálnu hodnotu návratnosti Dotazníkov spokojnosti stanoviť v roku 2019 na úrovni
10% a každoročne ju pravidelne zvyšovať.
K zabezpečeniu tejto úlohy budú manažmentu nemocnice navrhnuté opatrenia:
-

Monitorovať spokojnosťpacientov na ambulanciách.
Monitorovať spokojnosťhospitalizovaných pacientov, spokojnosť pacientov so stravou.
Vykonať vzorkovanie na všetkých lôžkových pracoviskách FNsP NZ minimálne 2x ročne.
Získané údaje spracuje vedúci REMK a predloží ich manažmentuFNsP NZ na
nasledujúcom preskúmaní manažmentom

2

Nežiaduce udalosti

Jeden z hlavných cieľov je podieľaťsa na všetkých stupňoch a pracoviskách na záchyte
nežiaducich udalostí (dekubity, pády, nozokomiálne nákazy), pretože všetky sledované
kategórie nežiaducich majú nepriaznivý vplyv na procesy poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Zabezpečiť zvýšenie záchytu nežiaducich udalosti vo všetkých kategóriách.
K zabezpečeniu tejto úlohy navrhnúť vedeniu nemocnicekonkrétnekvalitatívne opatrenia:
-

Manažmentom pracovískvyvinúť vyšší tlak na vedúce sestry tak, aby počty hlásených
dekubitov zodpovedali charakteru pracoviska a počtu a skladbe pacientov,
Zodpovednou osobou na posudzovanie každého dekubitu 2, 3. a 4. stupňa je vedúca
sestra, ktorá zistí príčiny jeho vzniku (vypracovanou metodikou skríningu) a stanoví či
bolo možné predísť vzniku dekubitu a či bol vznik dekubitu zavinený personálom.

-

3

Hospodársky výsledok

Podieľa sa na zabezpečení plnenie Manažérskeho finančného plánu stanoveného MZ SR pri
súčasnom splnení všetkých podmienok na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
v zmysle predmetu činnosti stanoveného zriaďovacou listinou.
•

Medicínsky riaditeľ bude v rámci svojho úseku sledovať a pravidelne vyhodnocovať
dodržiavanie limitov na lieky, ŠZM a ostatný materiál potrebný k zabezpečeniu
poskytovania ZS.
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•

Ekonomická riaditeľka bude v rámci svojho úseku sledovať a pravidelne vyhodnocovať
dodržiavanie limitov na verejné obstarávanie všetkého ostatného materiálu
potrebného pre bezproblémový chod nemocnice a poskytovanie ZS.

•

Rada riaditeľov musí zabezpečiť optimálne zmluvné podmienky so všetkými
zdravotnými poisťovňami tak aby FNsP NZ bola schopná efektívne poskytovať
zdravotnú starostlivosť.
4

Personálne opatrenia

Vykonať revíziu štruktúry a požiadaviek personálno-ekonomického oddelenia v zmysle
súčasných potrieb zabezpečenia (HR) ľudských zdrojov
Personálnym auditom optimalizovať systém, pomôcť predchádzaťzdvojeným funkciám
a napr. nárastu počtu preplatených hodín u sestier a sanitárok.
Na riešenie tohto stavu navrhnúť vedeniu nemocnice konkrétne opatrenia napr.:
• prijať adekvátne opatrenia na stabilizáciu ošetrovateľského personálu a zlepšeným
náborom prilákať nové pracovné sily.
• podieľať sa na zlepšení marketingua zatraktívnení práce v FNSP NZ, aby prilákal viac
záujemcov o tieto pracovné miesta.
5

Referát auditov

Interné audity sú dôležitým nástrojom systému manažérstva kvality na získavanie dôkazu
o zhode zavedených procesov s požiadavkami noriem a legislatívy.
Ich účelom je identifikovať slabé miesta pri realizácii procesov a vytvoriť podmienky na
zlepšovanie poskytovaných služieb ZS.
REMK spracovať (harmonogram) Pláninterných auditov zahŕňajúce všetky
pracoviskáv období3 rokov. Pretože certifikačný cyklus má 3 ročné obdobie
a 1recertifikačné ročné obdobie je povinnosťou systému kvality vykonať všetky audity za
toto obdobie.
Plán interných auditov predloží manažér kvality – vedúci REMK na základe plánu Externého
auditu spracovaného vybranou firmou – spoločnosťou tak, aby boli zosúladené priority FNsP
a potreby a komisie.
6

Marketing – výročie vzniku FNSP NZ

Úspešné firmy musia vedieť robiť viac, než vyrábať produkty na kvalitatívne vysokej úrovni.
Ak firma chce patriť medzi najlepšie na trhu, musí informovať spotrebiteľov o nesporných
výhodách produktu a správnym spôsobom ho uviesť do povedomia, respektíve
spopularizovať svoj produkt prípadne svoju prevádzku alebo históriu.
K zabezpečeniu tejto úlohy navrhnúť vedeniu nemocnice opatrenia napr.:
•

•

Pri príležitosti 123.výročia vzniku nemocnice v Nových zámkoch zorganizovať v spolupráci
s orgánmi FNsP, VŠ, MÚ, SK SaPA Odbornú konferenciu, jej marketingovú podporu
(oznam, spropagovanie) a realizáciu.
vyhotovenie propagačných materiálov, ktoré budú pri všetkých vstupoch do nemocnice
tak aby sa s nimi oboznámila široká verejnosť.
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finančné, personálne a materiálne zabezpečenie vhodnej formy reklamnej kampane
v regionálnych médiách spojenej so štartom manažérstva kvality 123 – START UP.
7

Zlepšenie toku informácií v rámci úsekov

Pravdepodobným - veľkým problémom odborov a oddelení na úsekoch oboch riaditeľov je
posun informácií. Jednotliví vedúci odborov a oddelení, nie sú informovaní o dianí na iných
pracoviskách FNsP NZ. Informácie sa k nim dostávajú okľukou a často aj s veľkým omeškaním
alebo aj nikdy. Pátraním po informáciách strácajú vedúci zamestnanci čas, ktorý by mohli
venovať inej práci.
Aby sa zaistil dobrý prenos informácií v rámci úseku navrhnúť vedeniu nemocnice napr.:
•

minimálne 1x mesačne zabezpečiť poradu všetkých vedúcich zamestnancov úseku,

•

vedúci zamestnanci úsekov zabezpečenia oboznámenie, ostatných vedúcich
zamestnancov so zmenami legislatíve alebo procesoch, ktoré zásadným spôsobom
vplývajú na činnosť ostaných odborov a oddelení.

•

stanovenie rozsahu informácií vedenia FNsP NZ, ktoré budú sprostredkované vedúcim
zamestnancom úseku z vedenia FNsP NZ jednotlivým vedúcim zamestnancom úseku.

•

pravidelné zverejňovanie schválených a overených informácií v jednotnom
Informačnom systéme nemocnice pod prideleným prihlasovacím menom a heslom
- prostredníctvom pridelených oprávnení vedúcich zamestnancov všetkým
zamestnancom FNsP NZ.
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11. ZOZNAMNAVRHOVANÝCH ÚDAJOV - GRAFOV
Graf 1 –Návrh kritérií „SPOKOJNOSTI PACIENTOV“ .............Chyba! Záložka nie je definovaná.
Graf 2 – Predpoklad počtu opodstatnených sťažností - 2019 Chyba!
Záložka
nie
je
definovaná.
Graf 3 – Predpokladaný počet pacientov / lôžko - 2019 ......Chyba! Záložka nie je definovaná.
Graf 4 – Priemerná dĺžka hospitalizácie - 2019 ....................Chyba! Záložka nie je definovaná.
Graf 5 – prehľad výnosov/výkonom - 2019 ..........................Chyba! Záložka nie je definovaná.

12. ZOZNAM PRÍLOH


Príloha č.1 –Ciele kvality na rok 2019(rozpracovaný bod 5.2)



Príloha č.2 – Harmonogram – plán vykonania AUDITOV(na základe plánu Externého
auditu) vybranou firmou



Príloha A – Kvalita starostlivosti o pacienta FNsP



Príloha B – Bezpečnosť pacienta



Príloha D – DIETA – pohovory OLVaS



Príloha O – Odborné komory



Príloha P – Preprava pacienta



Príloha S – Spokojnosť pacienta



Príloha č. X - Hodnotenie Cieľov kvality za rok 2019(po ukončení roku)



Príloha č.Y–Hodnotenie externých dodávateľov (podľa merných ukazovateľov indikátorov kvality KPI)



Príloha č. Z - Hodnotenie opatrení na zvládanie rizík(manažér rizík – podľa STN ISO..)



PROJEKT DOS – Domov s opatrovateľskou starostlivosťou



PROJEKT NN – Nozokomiálne nákazy



PROJEKT Recepcia FNsP



PROJEKT – Poradenské centrum



GREEN HOSPITAL
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13. ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ
Členovia vrcholového manažmentu (rada riaditeľov) nemocnicevzali na vedomie návrh
Systému manažérstva kvality FNsP NZa zhodnotili všetky bodyprojektu.
Svoje návrhy a podnety rozpracovali do SMK na obdobie roku 2019.
V Nových Zámkoch dňa:

.........................................................
MUDr. Zoltán Danczi

............................................
Ing. Ľubica Bartošová

medicínsky riaditeľ
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