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PROGRAM
XI. konference SAK
„Prevence infekcí
při poskytování zdravotní
péče a prevence rizik
ve zdravotnictví“

30. 9. 2019
Orea Hotel Pyramida v Praze

INFORMACE
Dámy a pánové, vážení účastníci,
jsme rádi, že Vás můžeme i letos přivítat na výroční odborné konferenci SAK,
letos už jedenácté a znovu pořádané v prostorách Orea Hotelu Pyramida
v Praze. Dovolte, abychom Vám v krátkosti poskytli základní informace
k průběhu konference.
Součástí programu, který držíte v ruce, je evaluační list, informační list
k odpolednímu bloku konference, novému webu SAK a daňový doklad.
Daňový doklad pečlivě uschovejte a nezapomeňte ho odevzdat u svého
zaměstnavatele na příslušném oddělení k zaúčtování.
Evaluační list, prosíme, vyplňte a při odchodu odevzdejte do připraveného
boxu v místě u registračních stolů. Zpětná vazba od Vás je velmi cenná
a pomáhá nám připravovat vzdělávací akce dle Vašich potřeb.
Dopolední program konference, tzv. plenární zasedání, bude probíhat
v hlavním kongresovém sále. Po obědové pauze následuje odpolední
program rozdělený do 3 sekcí. Tyto sekce jsou nově umístěny všechny vedle
sebe ve stejných prostorách jako dopolední blok. Není nutné se přesouvat
do salónků v jiných patrech. Sledujte, prosím, ukazatele nebo se neváhejte
zeptat kohokoliv z organizačního týmu.
V první sekci vedenou MUDr. Vlastimilem Jindrákem bude připraven
v úvodním příspěvku workshop s interaktivním hlasováním.
Více informací k průběhu hlasování naleznete ve vloženém listu
tohoto programu.
Druhou sekci otevře čestný host ze Skandinávie – Franz James
s příspěvkem o dopadu fyzického prostředí na psychiatrickou péči. Přednáška
bude konsekutivně tlumočena.
Třetí sekce, realizovaná v gesci ČSBMILI, nabídne pohledy na pozitiva
i úskalí elektronizace zdravotnictví, a to včetně rizik prolomení ochrany dat.
Před vstupem do přednáškových místností v loby bude k dispozici café bar
po celou dobu konání konference.
Doufáme, že bohatý program letošní konference naplní Vaše očekávání
a na další setkání s Vámi se budeme těšit – např. na některé vzdělávací akci
nebo přímo ve Vašem zdravotnickém zařízení.
Současně si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy Ministerstva
zdravotnictví ČR s názvem „Mluvme o bezpečí pacientů“,
která se koná u příležitosti Světového dne bezpečí pacientů 2019.
Vernisáž bude zahájena panem ministrem v 10:00 ve foyer Hotelu Pyramida.
Organizační tým SAK

Program
8:30 - 9:30
Registrace
9:30 - 13:00 Plenární část - Konferenční sál
14:00 – 17:00 Odpolední jednání v sekcích

Plenární část - Konferenční sál
9:30 - 9:35
Přivítání a zahájení konference
MUDr. Ivan Staněk, předseda Správní rady SAK
9:35 - 9:45
Zahájení konference, úvodní slovo
MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.
MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Státního zdravotního ústavu
9:45 - 10:00
Měření kvality zdravotní péče
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
10:00 - 10:20
Přestávka
Vernisáž výstavy Ministerstva zdravotnictví ČR
„Mluvme o bezpečí pacientů“
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
10:20 - 10:40
Proč se Kraj Vysočina věnuje řízení bezpečí při poskytování zdravotní péče?
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí Odboru zdravotnictví Kraje Vysočina
10:40 – 11:00
Bezpečí ve zdravotnictví – kde jsme a kam dál?
MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o.p.s.
11:00 - 11:20
Prevence a kontrola infekci v českých nemocnicích po deseti letech...
MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí Národního referenčního centra
pro infekce spojené se zdravotní péčí
11:20 - 11:40
Systém hlášení nežádoucích událostí v ČR – současný stav a možný rozvoj
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení kvality péče,
ÚZIS ČR, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
11:40 - 12:00
Benchmarking kvality v nemocnicích
MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D., Advance Hospital Analytics
12:00 – 12:20
Bezpečí a kvalita ve zdravotnictví v mezinárodním a národním kontextu
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
12:20 – 12:40
Pohled ZP MV ČR na bezpečí svých pojištěnců v lůžkových
zdravotnických zařízeních
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka Úseku zdravotnického
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
12:40 - 13:00
Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za HAI
JUDr. Lucie Široká, Advokátní kalcelář Šustek & Co.
13:00 - 14:00
Oběd

Sekce I
SEKCE Prevence a kontrola infekcí
spojených se zdravotní péčí
14:00 – 15:30
WORKSHOP, diskuze
MUDr. Vlastimil Jindrák, vedoucí Národního referenčního centra
pro infekce spojené se zdravotní péčí
15:30 – 15:45
Epidemie spalniček ve FNO v období 2017–2019
Mgr. Zuzana Sněhotová, Fakultní nemocnice Ostrava
15:45 – 16:00
Prevence infekcí – desetileté zkušenosti
RNDr. Eva Šťastná, SMN a.s., Nemocnice Přerov, Agel
16:00 – 16:15
Klinický management kvality péče u pacientů
se stafylokokovou bakteriémií v ÚVN
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA, Mgr. Ivana Koudelková, MBA, ÚVN Praha
16:15– 16:30
Testování dezinfekční účinnosti při opakovaně pozitivních stěrech z prostředí
Mgr. Zdenka Šálková, Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., Bílina
16:30 – 16:45
Surveillance katétrových infekcí krevního řečiště na ARO ONK, a.s.
- teorie a praxe
MUDr. Jaroslava Jirků, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
16:45 – 17:00
Indikátory kvality v prevenci a kontrole infekcí
v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.
MUDr. Josef Scharfen, CSc., Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Sekce II
SEKCE řízení bezpečí zdravotní péče
14:00 – 14:30
The interior design of psychiatric care – A dichotomy between
safety and healing environments?
Franz James, Heal Safe Interiör
14:30 – 14:45
Využitie moderných informačných technológií pri zvyšovaní
bezpečnosti pacientov v procese podávania transfúznych liekov
PhDr. Martina Lásková, MPH, MUDr. Peter Rovder,
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.
14:45 – 15:00
Management rizik – spolupráce při plnění akreditačních
požadavků
Ing. Pavel Burda, Ing. Kristina Krausová, AGEL a.s.
15:00 – 15:15
Krizová připravenost a kvalita a ve zdravotnictví
Ing. Václav Fišer, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
15:15 – 15:30
Audit outsourcovaných služeb poskytovaných servírkami ve FN Motol
Mgr. Blanka Vurmová a Mgr. Jana Hrončeková, FN Motol
15:30 – 15:45
Zefektivnění procesu bezpečné medikace, přípravy a podávání
cytostatik a biologické léčby cestou nové softwarové podpory
Mgr. Lucie Mlatečková, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
15:45 – 16:00
Systém hlášení RDG neshod v ONK, a.s.
Bc. Petr Neumann, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
16:00 – 16:15
Možnosti automatizované surveillance infekcí spojených
se zdravotní péčí
Mgr. Jakub Kozák, Datlowe, s.r.o.

Sekce III
SEKCE v gesci České společnosti
biomedicínského inženýrství
a lékařské informatiky
14:00 – 14:30
Elektronická zdravotní dokumentace z hlediska práva
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová
14:30 – 15:00
Elektronizace zdravotnictví – anesteziologické informační
systémy
MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., MPH, VFN, FBMI ČVUT
15:00 – 15:30
Znalost, zodpovědnost a bezpečnost ve zdravotnických
zařízeních – případová studie z Kambodži
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., FBMI ČVUT
15:30 – 16:00
Nové trendy zlepšování kvality péče v dětské medicíně
Ing. Petr Kudrna, Ph.D., FBMI ČVUT
16:00 – 16:30
Jak „ukrást“ nemocniční informační systém
Ing. Michal Chobot, Tifit, s.r.o.
Diskuze k tématu elektronizace zdravotnictví

Medailonky
Prevence a kontrola infekcí spojených v nemocnicích České republiky po deseti letech…
MUDr. Vlastimil Jindrák
Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených
se zdravotní péčí bylo přijato ministry zdravotnictví všech členských zemí v červnu 2009.
S odstupem 10 let je pozoruhodné, že v České republice, která v prvním půlroce 2009
Unii předsedala, a která koordinovala přípravu finální podoby tohoto dokumentu, trvalo
několik let, než bylo zahájeno jeho zavádění do praxe. Až když byla publikovaná první hodnotící
zpráva Evropské komise o implementaci tohoto Doporučení v členských státech, zjistilo se,
že většinu požadovaných parametrů nesplňujeme. Co pozitivního se v průběhu uplynulých 10 let stalo?
Zjistilo se, že v České republice chybí kvalifikovaní profesionálové - specialisté prevence
a kontroly infekcí v nemocnicích, sestry i lékaři.V návaznosti vznikl kurz v délce tří semestrů,
který ECDC vyhodnotilo jako plně kompatibilní s evropskými požadavky na klíčové kompetence
těchto pracovníků. V roce 2019 byl zahájen jeho 4. běh. Počet absolventů kurzu brzo přesáhne 70.
V roce 2012 byl schválený zákon o zdravotních službách, v němž se objevil stručný paragraf,
který zavazuje nemocnice ke zřízení tzv. programu prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí.
Na jaře 2013 publikovalo Ministerstvo zdravotnictví metodický postup popisující program
prevence a kontroly infekcí v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči.
Na podzim 2012 zřídilo MZ ČR ve SZÚ Národní referenční centrum pro infekce spojené
se zdravotní péčí, kterému určilo 6 základních úkolů v dané oblasti.
Jednou z prvních aktivit NRC byla formulace konsensu o prioritách a metodách národní
surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí.
V roce 2015 přijala Vláda České republiky Akční plán strategie Zdraví 2020, kde je v části věnované
zvládání infekcí podrobně zpracovaný dílčí akční plán k problematice infekcí spojených se zdravotní péčí.
V roce 2012 a 2017 se Česká republika účastnila Evropské bodové prevalenční studie zaměřené
na výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí a používání antibiotik v nemocnicích,
včetně hodnocení některých klíčových strukturální a procesních indikátorů.
Zejména druhá studie organizovaná ECDC v roce 2017, ukázala v reprezentativním vzorku
nemocnic, jaké priority je třeba v českém zdravotním systému řešit, a co podstatného
dosud chybí k zajištění bezpečnosti pacientů v oblasti infekčních rizik.
Interiérový design psychiatrické péče –
dichotomie mezi bezpečným a léčebným prostředím?
Franz James
Příspěvek pojednává o dopadu fyzického prostředí na psychiatrickou péči včetně péče povinné
v prostředí psychiatrických nemocnic, věznic a pobytových zařízení pro mládež.
Koncepce fyzického prostředí (interiér, prostor a místo) by měla vycházet jak ze znalostí,
praxe a poznatků současného výzkumu, tak ze studia potřeb pacienta.
Vnímaná dichotomie mezi bezpečností a léčebným prostředím vychází z jejich náročného
propojení, protože bývá obtížné zajistit, aby bezpečnost (v oblasti sebepoškozování, pracovního
prostředí a násilí) nebyla preferována na úkor podpory léčebného prostředí.
Jednotlivé mezinárodní kontexty a typy péče (např. vězeňská nebo psychiatrická péče)
se v přístupech k výše uvedenému problému různí.
Cílem příspěvku je otevření diskuze o perspektivách fyzického prostředí v kontextu ideologie
a tradice v interiérovém designu a jeho dopadu na péči a pocit pohody. Prostředí jako součást
péče, kde bezpečnost a design přispívají k dobrým životním podmínkám
a uzdravení, je nutno vidět a navrhovat tak, aby byla dosažena dichotomie.
Je důležité stavět na současném výzkumu v designu založeném na důkazech, jakož i na tom,
jak lze bezpečnost integrovat do „normalizovaného“ interiérového designu.
Bio:
Franz James je výzkumný pracovník na univerzitě v Göteborgu ve Švédsku.
V současné době je členem multidisciplinárního týmu projektu týkajícího se fyzického prostředí
v pobytových zařízeních pro problémové děti a dospívající v povinné péči.
Je také návrhářem interiérů pro bezpečné prostředí péče, tj. psychiatrické nemocnice,
forenzní psychiatrické nemocnice, věznice a domy pro mládež.
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