
Bezpečná identifikace pacientů Prevence záměny pacienta, strany výkonu

Důkladná identifikace pacientů eliminuje Nemocnice používá standardizovaný postup
a zajišťuje bezpečnou péči. Základním značení místa operačního výkonu přímo na 
opatřením  je používání identifikačních kůži pacienta. Před samotým výkonem na sále 
náramků, jehož kontrolou a dotazem provádíme předoperační bezpečnostní proces,
ošetřující personál zajišťuje, že je  jehož cílem je ověření připravenosti pacienta a 
daný výkon proveden správnému pacientovi. celého operačního týmu k operaci.

Moderní technologie Používání rizikových léčiv

Vedení společnosti investuje velké finanční prostředky do nákupu Riziková léčiva skladujeme odděleně a jejich
moderních přístrojů a bezepečnostních kontrol s cílem podávání se řídí přísnými pravidly, čímž 
zajistit efektivitu a bezpečnost pacientů a personálu. redukujeme jejich záměnu či nesprávné použití.

Prevence dekubitů Prevence pádů

Aktivně provádíme indentifikaci rizik spojených Pády jsou nejčastější nežádoucí událostí, kterým nelze zcela
s hospitalizací a upoutáním na lůžko. Stanovujeme zabránit. Přesto provádíme taková opatření, která jejich výskyt
vhodná preventivní opatření proti vzniku dekubitů. eliminují. 
Pro hojení již vzniklých dekubitů používáme Včasně identifikujeme rizikové pacienty a stanovujeme preventivní
moderní postupy léčby, typu vlhkého hojení. opatření, včetně řádné edukace pacientů o pohybovém režimu

a prevenci pádu.

Protiepidemická opatření Bezpečná komunikace

V protiepidemických opatřeních držíme trend současné moderní Nemocnice má nastaven bezpečný postup pro
medicíny. Máme stanoveny dezinfekční programy, bariérové režimy a ústní a telefonickou komunikaci při ordinování
další hygienická opatření. Pomáhá nám provoz a personál Centrální léčiv a hlášení kritických hodnot provedených 
sterilizace. Důraz klademe na provádění řádné dezinfekce rukou vyšetření. Rovněž je nastaven systém předávání 
s využitím rozmístěných dávkovačů s dezinfekčními přípravky. Tato informací, které souvisejí s průběhem léčby, 
opatření vedou k omezení přenosu nemocničních nákaz. čímž je zajištěna kontinuita péče o pacienty.

Bezpečné a komfortní prostředí Krizové situace

Personál nemocnice se snaží o zajištění maximální V součinnosti s integrovaným záchranným 
bezpečnosti našich pacientů a návštěvníků. Nemocnice systémem prověřujeme připravenost na zvládání
je vybavena kamerovým systémem, monitorujícím vnitřní různých krizových situací, např. požárů, havárií 
i vnější prostory celého areálu. či hromadných neštěstí.
Pacientům slouží k orientaci v areálu i uvnitř budov
orientační tabule, personál recepcí, signalizační pásky, 

a dorozumívací zařízení. Nemocnice je moderně zrekonstruována a
vybavena bezbariérovými přístupy. Součástí areálu je park, který 
prošel řádnou revitalizací a slouží k procházkám, odpočinku i
rehabilitaci.
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