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1/Aditívna spolupráca SZP a NL

2/Osobný dotazník - doplnený o Know How RPS 

automatické vyhodnotenie dosiahnutého skóre 

3/Cieľ zvýšenie počtu interných audítorov z radu NL

4/Nové legislatívne návrhy MZSR a nová šanca pre NL



1/Aditívna spolupráca SZP a NL

1/Aká je úroveň spolupráce vrchná sestra (správca skladu 
liekov)  a vedúci oddelenia NL alebo s primárom lekárne?
Máme vypracovaný plán spolupráce?

2/ Aká je úroveň spolupráce s vedúcou sestrou nemocnice a 
primárom  lekárne. Máme  vypracovaný plán spolupráce?

3/Vieme kto je najviacej ohrozený sankciami z liekového 
pochybenia?

4/ Zúčastňujeme sa aktívne na nemocničných seminároch 
sestier alebo ich sedení na oddeleniach? Plánujeme tieto 
aktivity?



1/Aditívna spolupráca SZP a NL

5/ Okruhy činností ktoré  sú spoločné pre SZP a NL (okrem 
podávania inj. a inf.)

6/ Objednávanie, skladovanie, príprava, kontrola, výdaj   
liekov  a poučovanie pacienta o liekoch. Prevencia 
liekových omylov.

7/  Táto oblasť je práve ten priestor  spoločná platforma 
na rozširovanie spolupráce a zvyšovanie kvality 
poskytovanej LPS ku ktorej aktívne prispieva aj NL



1/Aditívna spolupráca SZP a NL

 8/ Vie každá  sestra v nemocnici, že keď má problém s prípravou 
lieku alebo chce zodpovedať pacientovi dotaz, vysvetliť niečo 
ohľadom lieku, že sa na nás  môže obrátiť ?

 9/Zúčastňujeme sme sa aktívne  školenia nových sestier alebo 
validácie personálu v problematike používania liekov ?

 10/Konzultujeme validačné procedúry alebo sa priamo podieľame 
na ich príprave?

 11/ Spolupracujeme na Vývoji, Implementácii, IT v tejto oblasti?

 12/Vieme preukázať podobné procedúry na našich pracoviskách? 

 13/Aktívne spolupracujeme  v tejto oblasti s vedením ?
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Slovensko



Česká republika



Veľká Británia



2/Osobný dotazník  Zatvorené otázky 

 2.3/ Syntéza dvoch uvedených dokumentov môže byť univerzálne 
použiteľná v rôznych oblastiach 

 2.4/ Oblasť SAT – audítor, hodnotený subjekt, školenia, testovania, 
unifikované vyhodnotenie horizontálne aj vertikálne dokonca aj medzi 
organizáciami

 2.5/ Oblasť praktickej výuky v rukách inštruktora napríklad pri záverečnom 
posúdení  nadobudnutých praktických zručností praktikanta na 6 mesačnej 
praxi. „ Šoferák“

 2.6/ Zoznam zatvorených otázok – Prvý stĺpec, odpovede  sú hodnotené 3 
predvolenými stupňami Áno, Nie, Čiastočne – Druhý stĺpec

 2.7/ Napríklad 37 otázok je okamžite vyhodnotených po skončení poslednej 
odpovede.  Optimálny rozsah odpovedí 1. kolo  Áno  80%-100%  2. kolo 99% 
– 100%
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3/Cieľ zvýšenie počtu interných audítorov 

z radu NL – teraz je správny čas

 Prezidentka Z. Čaputová podporuje zámer NKÚ zriadiť parlamentný

kontrolný výbor

 Bratislava 8. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová

podporuje zámer Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na

zriadenie parlamentného kontrolného výboru, ktorý by pomáhal

vymôcť kontrolné zistenia. Uviedla to v utorok po stretnutí s 

predsedom NKÚ Karolom Mitríkom. Pod jeho vedením na úrade

nastal podľa jej slov posun k lepšiemu.

 http://tv.teraz.sk/live/x7mcxhm20191008_tk_caputova_mistrik/17224
/



3/Cieľ zvýšenie počtu interných audítorov 

z radu NL – teraz je správny čas

 3.1/Pravidelný interný audit prináša veľmi dôležitý pohľad z vonka do 
výkonu práce zodpovedného pracovníka aj v oblasti pripravovaného 
nového vestníka MZSR

 3.2/ SAT . Pomocou tejto služby Vedúci pracovník si môže  overiť kde má  
svoje silné stránky vo výkone svojej služby, kde slabé, aké hrozby môže 
očakávať, a kde je potenciál ako napríklad dobre vykonávanú službu 
ešte zlepšiť (SWOT) so zameraním na požiadavky na interný systém 
hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorý spadá do jeho kompetencie.

 3.3/ Prečo práve interný audítor z NL. Predpoklady vzdelanie, spoločný 
záujem o službu pacientom, bezúhonnosť spojená z charakterom 
povolania, dokonalá znalosť prostredia a charakterov ľudí z pracovných 
kontaktov. Spoluzodpovednosť, Diskrétnosť a aktívna účasť na projektoch 
zvyšovania kvality  starostlivosti o pacienta sú práve tie  indikátory na 
vymenovanie kolegov z NL do tímov interných audítorov



3/Cieľ zvýšenie počtu 
interných audítorov z 
radu NL

3.4/  Správne zostavený osobný 

dotazník  a vynesenie získaného % 

skóre do SWOT tabuľky  môžu priniesť 
komplexný pohľad na auditované 

pracovisko, ktoré je v tomto 

teoretickom  prípade  na pokraji 

katastrofy

3.5/ Každý vedúci pracovník si rád 

pozrie svoje výsledky a prijme  

opatrenia  na posilnenie silných 
stránok a dozrie na vykonanie 

nápravných opatrení

78%22%

Prijať plán aktivity a 
preukázať zlepšenia

Pripraviť  sa na 
sankcie



4/Nové legislatívne návrhy MZSR a nová 

šanca pre NL

4.1/ LP/2019/609 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

(ISHBP)

Ministerský návrh definuje návrh  novej  vyhlášky  kde stanovuje úlohu koordinátora  

a hlavné oblasti, ktoré budú v zdravotníckych  zariadeniach monitorované  za 

využitia klinického auditu  a okruhy:  Bezpečná identifikácia pacienta, Bezpečnosť 

pri používaní liekov, Zabezpečenie pred zámenou pacienta, alebo miesta výkonu, 

zabezpečenie hygieny rúk, zabezpečenie bezpečnej komunikácie, zabezpečenie 
bezpečného odovzdávania pacientov, prevencia dekubitov a pádov, 

zabezpečenie pomôcok na neodkladnú starostlivosť, sledovanie spokojnosti 
pacientov, prevencia nozokomiálnych infekcií.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/609


4/Nové legislatívne návrhy MZSR a nová 

šanca pre NL

Štatistika pripomienok:

4.2/ 85 pripomienok  ale ani jedna zo SLeK

4.3/ Formulácie „Liek“ vyše 100 x

4.4/ Formulácia „Farmaceut“ 0x

4.5/ Formulácia Farmaceutická bezpečnosť  4 x

4.6/ Formulácia „Lekáreň“ 2x



4/Nové legislatívne návrhy MZSR a nová 

šanca pre NL

Na záver:
Oslovme našich volených zástupcov, aby v tejto veci konali.

Návrh iniciatívnej zásadnej pripomienky, by som formuloval asi takto:

V predmetnom legislatívnom  návrhu a hlavne v odseku bezpečnosť 

liekov nie je spomenutá nenahraditeľná úloha lekárnika, ktorý je 

gestorom správnej prípravy liekov a gestorom správneho poučenia 

pacienta o užívaní liekov a tým je aktívne zapojený do ochrany pacienta 

v problematike bezpečnosti liekov . Z celého legislatívneho procesu bol

lekárnik asi neúmyselne vylúčený  pravdepodobne pozabudnutím na 

skutočnosť, že je zdravotnícky pracovník a poskytuje nenahraditeľnú 

liečebno preventívnu starostlivosť a z dôvodu dovolenkového obdobia!



Ďakujem za pozornosť                      

tibor.zonnenschein@ousa.sk


