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Věc: Nabídka zapojení do projektu Šetření dekubitů na národní úrovni  
V souvislosti s převzetím projektu „Šetření dekubitů na národní úrovni“ Kanceláří zdravotního 

pojištění, bychom Vás rádi oslovili s nabídkou účasti v projektu za zvýhodněných podmínek. Při zapojení 
minimálně 25 nemocnic do 31. 6. 2017, nabízíme zprovoznění systému šetření bez jakýchkoliv počátečních 
nákladů. Systém v současné době poskytuje celosvětově unikátní srovnání s národním průměrem a na 
rozdíl od ostatních vizí a konceptů je již dlouhodobě funkční. 

Pro účely této akce jsme na webu Kanceláře ZP ( http://www.kancelarzp.cz/cs/iniciativa-2017 ) spustili 
internetovou iniciativu „Rozvoj systému šetření dekubitů na národní úrovni 2017“, jejímž prostřednictvím 
se můžete do projektu šetření dekubitů jednoduše přihlásit a zároveň sledovat, jak se připojují další 
nemocnice. Naleznete zde i podrobnější informace, týkající se účasti v systému šetření.  

Co nabízíme:  

• Za celou nemocnici budete schopni monitorovat hodnocení RIZIKA vzniku dekubitů, čímž 
systémově přispějete k předcházení jejich vzniku a zvýšení kvality poskytované péče.  

• Získáte jedinečný nástroj pro manažery kvality, který poskytuje důkaz o dlouhodobém sledování a 
prostřednictvím časových řad a argumenty pro strategie předcházení vzniku dekubitů. Naplníte tak 
kritéria rezortně bezpečnostního cíle MZ ČR i hodnotících standardů pro akreditaci. 

• Získáte možnost srovnání s průměrem 
• Účast v prověřeném systému, který stabilně funguje již od roku 2009  
• Monitorujeme potenciál dalších projektů, týkajících se dekubitů, včetně pilotního projektu ÚZIS a 

jsme s nimi v souladu. Náš datový set je minimální nutnou podmnožinou datového setu pilotního 
projektu. Garantujeme proto, že bez ohledu na budoucí osud nových iniciativ začnete sbírat data 
ve struktuře, ve které budou případně v budoucnu požadována celoplošně. Stejná data budete 
moci použít pro obě sledování a v našem systému Vám zůstanou zachovány manažerské výstupy. 

• Automatický import dat z Vašeho klinického informačního systému – máme k dispozici datové 
rozhraní, kterým lze data automaticky odesílat do našeho registru. Jsme připraveni spolupracovat 
s dodavatelem Vašeho KIS na implementaci rozhraní pro odeslání dat. Opět se Vám do budoucna 
tato aktivita neztratí, protože se na národní úrovni celkově spěje k jednotnému sběru dat na ÚZIS  
s námi používaným datovým setem. 

 

O co usilujeme:  

• zlepšení služeb a péče o naše pojištěnce a pacienty  

V Praze, dne 8. 3. 2017 

Č. j.:  

http://www.kancelarzp.cz/
http://www.kancelarzp.cz/cs/iniciativa-2017
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• odstranění nejistoty, vyplývající z průběžně se objevujících dílčích iniciativ a rozšíření platformy, 
využitelné pro současné i budoucí národní hodnocení rizika dekubitů, včetně budoucích požadavků 
ÚZIS 
   
 

  Vážený pane řediteli, dílčím nedostatkem dnes provozovaného systému šetření dekubitů, je 
omezený počet zapojených nemocnic. Zapojte se proto na http://www.kancelarzp.cz/cs/iniciativa-2017 do 
naší iniciativy „Rozvoj systému sledování dekubitů na národní úrovni 2017“ a udělejme tak společně krok 
pro zlepšení služeb a péče o naše pojištěnce a pacienty.   

 

     

 
 
Vážený pan  
……. 
ředitel Nemocnice ……   
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