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„Management rizik je jedním ze základních prvků 
moderního managementu. Zabývá se neustálým 
zvažováním možností výskytu nežádoucích událostí a 
náročností, účinností a ekonomikou preventivních 
opatření nutných k zabránění  identifikovaných 
nežádoucích situací“  

Management  rizik 

Brno 13.02.2016 



 

 jednotlivé fáze jsou navzájem propojené: 

 

•   - identifikace rizik 

•   - ohodnocení rizika 

•   - zmírnění rizika 

•   - monitoring rizik 

 

 

Fáze managementu rizik 
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• riziko záměny – pacienta, operačního výkonu, strany, 
histologického materiálu 

• riziko popálení – při použití elektrokoagulace 
(neutrální elektroda) , neuzemněná zdravotnická 
technika, alkoholová dezinfekce na operační pole 

• riziko opomenutí – chirurgického nástroje, sušení   

• riziko porušení asepse (infekce v operační ráně)                                                                                                                                                                                                                           

Identifikace rizik v perioperační péči 
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• riziko pádu a sesunutí pacienta z operačního stolu 

• riziko poranění – způsobené chirurgickým nástrojem, 
nebo přístrojem zdravotnické techniky 

• riziko ischemie, otlaku a parézy 

• riziko alergické reakce – náplast, dezinfekční 
prostředky 

 

 

 

Identifikace rizik v perioperační péči 
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jednotlivá rizika jsou řešena dle významu ve směrnici     
nemocnice ( riziko záměny pacienta, operační strany, 
operačního výkonu), metodických postupech 
nemocnice  nebo ve standardech operačních sálů 

Ohodnocení rizik 
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• provedeme pravidelnými kontrolami kvality poskytované 
péče a dodržování stanovených standardů formou 
interních auditů 

• uvědomění si, že ošetřovatelská péče o pacienta během 
intraoperačního období se řadí mezi nejrizikovější 

• prevence rizik a bezpečnost pacienta a zdravotnického 
personálu vyžaduje zapojení všech členů 
multidisciplinárního týmu ( anestezie, perioperační sestry, 
lékaři)  

Zmírnění rizika 
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• sledování počtu nežádoucích událostí a pravidelné 
vyhodnocení 

• ihned po nahlášení nežádoucí události na oddělení   
kvality zdravotní péče provést analýzu vzniku 
nežádoucí události a vyvodit opatření, které omezí 
vznik další  události 

• provádění interních auditů a vyhodnocení dodržování 
směrnic a standardů 

 

Monitoring rizik 
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• při správném  podchycení všech rizik na operačním 
sále se stává naše pracoviště bezpečné, jak pro 
pacienty, tak pro personál operačních sálů 

Význam managementu rizik 
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Děkuji za pozornost 
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