
Hodnocení výskytu pádů jako indikátoru kvality péče v Nemocnici Vyškov, p. o.  

v roce 2019 

 

Na základě PŘ Prevence pádu a zranění pacienta a jeho řešení v Nemocnici Vyškov, p. o.  

je u každého hospitalizovaného pacienta v nemocnici identifikováno riziko pádu  

již při přijetí a u rizikových pacientů jsou okamžitě zahájeny intervence směřující ke snížení  

či eliminaci rizika pádu. Riziko je přehodnocováno při každé změně stavu pacienta. Každý 

dokonaný pád je monitorován, statisticky vyhodnocen a jsou přijata nápravná či preventivní 

opatření.  

 

V roce 2019 bylo na lůžkových odděleních Nemocnice Vyškov, p. o., včetně ODN přijato 

celkem 14 887 pacientů, z toho u 155 z nich byl zaznamenán pád, tj. u 1,1 % přijatých 

pacientů.  

 

V roce 2018 byl pád zaznamenán u 1,2 % přijatých pacientů. 

 

 

 

 

Pády byly nejčastěji způsobeny nedodržením klidu pacienta na lůžku a opuštěním lůžka 

přes upozornění sestry či lékaře. 

 

Pro zajištění bezpečnosti a prevenci pádů pacientů jsou v Nemocnici Vyškov, p. o. 

prováděna preventivní opatření. Mezi tato patří: noční světla na pokojích pacientů, výstražné 

kužely při vytírání podlah úklidovou četou, bezpečnostní pásy, které jsou používány při 

transportu pacientů. Klientům jsou nabízeny protiskluzové ponožky a je také monitorována 

obuv, kterou pacienti nosí při chůzi.  

 

Na lůžka ležících pacientů jsou využívány tabulky s upozorněním pacientů – „Nevstávejte, 

zvonkem přivolejte sestru“. Signalizační zařízení jsou průběžně kontrolována při každé 

jednotlivé hospitalizaci pacienta, při příjmu pacienta je mu podrobně vysvětlena manipulace 

s tímto signalizačním zařízením, instruktáž stvrzuje svým podpisem do zdravotnické 

dokumentace.  

 

Okolí lůžka i další prostory jsou udržovány volné k bezpečnému pohybu pacienta. Tato i další 

opatření minimalizují možnost pádů pacientů a přispívají k bezpečné zdravotní péči.  

 



Již v roce 2014 se nemocnice zapojila do programů na sledování nemocných s poruchou 

smyslového vnímání, především sluchu a zraku. U nemocných s těmito poruchami  

je zdravotnická dokumentace označena příslušným piktogramem a při vstupu do areálu 

nemocnice je informace s možností využití znakové řeči. Také zrakově postiženým  

je věnována náležitá pozornost. Nemocní mají možnost všechny informace získat pomocí 

mluveného slova zaznamenaného na MP3, které jsou k dispozici každému oddělení. 
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