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1. Úvodní slovo 

 
Rok 2010 byl z hlediska aktivit SAK, o.p.s. rokem úspěšným – nová akreditační šetření 
proběhla v 7 nemocnicích, ve 3 zařízeních následné péče a v 1 ambulantním zařízení, celkově 
je v ČR k 31.12.2010 51 akreditovaných zdravotnických zařízení. V roce 2010 proběhlo 13 
reakreditací, z toho 2 formou doplňkového šetření v zařízeních, která byla akreditována JCI 
(MOÚ a FN Ostrava). 
 
Hospodaření SAK, o.p.s. skončilo s mírně pozitivním hospodářským výsledkem. 
 
Rovněž konzultační aktivity SAK, o.p.s. nestagnovaly (viz níže) – jejich periodicita kopíruje 
akreditační cykly. 
  
V oblasti vnitřního řízení organizace jsme posílili aktivity v oblasti PR, zejména změnami 
webových stránek a dále konzultační činnosti, které od roku 2011 bdou samostaně řízeny 
specializovaným pracovníkem. 
 
V oblasti kontaktů se státní správou koncem roku proběhl prvý audit zdravotní péče v ÚSP v 
rámci zadání MPSV. Na základě tohoto pilotního auditu budou na rok 2011 případně 
naplánovány systematické audity zdravotní péče v ÚSP s cílem integrovat audity SAK do 
akreditace sociálních služeb. Ředitel SAK, o.p.s. byl jmenován výkonným místopředsedou 
Pracovní skupiny pro kvalitu a bezpečí zdravotní péče MZ ČR a jeho zástupce byl členem 
Pracovní skupiny MZ ČR pro indikátory zdravotní péče v rámci spolupráce s OECD a zároveň 
zástupcem ČR při OECD ve skupině pro měření bezpečí zdravotní péče.  
 
V mezinárodních aktivitách trvá členství SAK, o.p.s. v ISQuA, i v European Accreditation 
Network. V roce 2010 byla zahájena práce na projektu DUQuE, jehož se SAK účastní jako 
koordinátor pro ČR. 
 

MUDr. David Marx, Ph.D., 
ředitel SAK, o.p.s. 
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2. Akreditace 

 

 V roce 2010 probíhaly akreditace dle všech tří sad národních akreditačních standardů 
(nemocnice, následná a dlouhodobá péče, ambulantní péče). 
 

 V roce 2010 proběhlo 11 nových akreditačních šetření v následujících zařízeních:  
 Revmacentrum MUDr. Mostera,s.r.o., Brno  
 Psychiatrická léčebna, p.o., Kosmonosy  
 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
 Nemocnice Tišnov, p.o.  
 Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 Nemocnice Tábor 
 Nemocnice následné péče Ryjice 
 NEMOS PLUS s.r.o. Nemocnice Ostrov 
 Poliklinika Prosek, a.s. 
 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 
 Nemocnice Strakonice 

 

 V roce 2010 proběhlo 13 reakreditací v následujících zařízeních: 
 Masarykův onkologický ústav Brno 
 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk  
 Nemocnice Písek a.s. 
 Vsetínská nemocnice a.s. 
 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. 
 Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 
 Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. 
 Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava 
 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o. 
 Fakultní nemocnice Ostrava 
 Svitavská nemocnice a.s.  
 Vítkovická nemocnice a.s. 
 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice   

http://www.revmacentrum.cz/
http://www.plkosmonosy.cz/
http://www.nemlib.cz/
http://www.nemtisnov.cz/
http://www.nemjbc.cz/
http://www.nemta.cz/
http://www.nnpryjice.cz/
http://www.poliklinikaprosek.cz/
http://www.mou.cz/
http://www.hamzova-lecebna.cz/
http://www.nemopisek.cz/
http://www.nemocnice-vs.cz/
http://www.olung.cz/
http://www.nemvalmez.cz/
http://www.olupaseka.cz/
http://www.horpol.cz/
http://www.szzkrnov.cz/
http://www.fnspo.cz/
http://www.nemsy.cz/
http://www.nemvitkovice.cz/
http://www.nnp-ldnhd.cz/
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Akreditace zdravotnických zařízení dle roků, do 31. 12. 2010: 
 

Rok 
Počet 

akreditovaných 
Počet 

reakreditovaných 
Počet následných 

šetření 
Počet 

neakreditovaných 

do 2005 3 0 0 1 

2005 2 1 1 0 

2006 4 0 1 0 

2007 12 3 1 1 

2008 12 2 11 1 

2009 7 3 8 0 

2010 11 13 7 0 

Celkem 51 9 22 3 

 

 
3. Konzultační činnost 

 
Objem konzultační činnosti ve dnech v letech 2005 až 2010 
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4. Vzdělávací akce a publikační činnost 

 V roce 2010 proběhly dvě celostátní vzdělávací akce – seminář "Příprava k akreditaci 
SAK, o.p.s. – rady a tipy" (duben 2010) a odborná konference „Kvalita a bezpečí 
zdravotní péče – výzvy pro druhé desetiletí“ (listopad 2010), nad kterou převzal 
záštitu a osobně se zúčastnil ministr zdravotnictví. 

 

 V průběhu roku 2010 vycházel na pokračování ve Zdravotnických novinách seriál 
představující nové akreditační standardy pro následnou a dlouhodobou péči. 

 

 SAK, o.p.s., vydala Národní akreditační standardy pro ZZ ambulantní péče. 
 

5. Mezinárodní spolupráce 

SAK spolupracuje s konsorciem výzkumných subjektů na mezinárodní studii DUQuE, která  je 
pokračováním úspěšné studie MARQuIS. Jejím cílem je rozšířit poznatky předchozí studie o 
měření výstupů formou sběru statistických dat a auditů ve třiceti nemocnicích osmi zemí 
Evropy.  
V současné době probíhá přípravná fáze - tvorba a překlad všech metodických nástrojů. Již 
bylo rekrutováno všech 30 požadovaných nemocnic (30 nemocnic projde dotazníkovým 
šetřením a 12 nemocnic bude podrobeno auditu v několika rovinách). 
SAK byl v roce 2010 členem ISQua a EAN. 
 

6. Organizace kanceláře SAK 

V roce 2010 proběhla kompletní přeměna firemního designu SAK. Bylo vybráno nové logo, 
na základě kterého se změnily všechny tiskoviny a elektronické materiály pro prezentaci SAK 
a zejména byly instalovány nové internetové stránky, které jsou nyní kompletně editovatelné 
bez zásahu třetí strany, čímž se uspoří na jejich provozu.  
 

7. Spolupráce se státní správou 

MZ ČR 
MUDr. Marx – jmenován výkonným místopředsedou Pracovní skupiny pro kvalitu a bezpečí 
MZ ČR 
MUDr. Vlček – člen Pracovní skupiny MZ ČR pro indikátory zdravotní péče v rámci spolupráce 
s OECD. Pracovní skupina MZ ČR pro indikátory zdravotní péče významně rozšířila spektrum 
dat o kvalitě zdravotní péče, která jsou nyní pravidelně zasílána za ČR do OECD a v roce 2011 
dojde k vytvořiení poradní skupiny pro měření kvality zdravotní péče v rámci Pracovní 
skupiny pro kvalitu a bezpečí zdravotní péče MZ ČR. 
 
SAK uzavřela smlouvu s MZ ČR se zadáním zpracovat metodiku řízení kvality a bezpečí 
v přímo řízených organizacích MZ (do 28.2.2011) 
 
MPSV 
Proběhly pilotní audity zdravotní péče ve dvou ÚSP. 
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8. Hospodaření 
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8.1. Výrok dozorčí a správní rady SAK 

 

Dozorčí rada prozkoumala účetní uzávěrku hospodaření SAK, o.p.s. za rok 2010. Na základě 
doporučení dozorčí rady správní rada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2010 a schvaluje 
využití zisku k financování provozu SAK. 

 

 
 

 


