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30.
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe
pri prevádzkovaní verejného inkubátora a poskytovaní ústavnej zdravotnej
starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom inkubátore
Číslo: S 19132-2022-OZS
Dňa: 12. júla 2022
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto usmernenie:
Čl. I
Odborné usmernenie upravuje postup zdravotníckych pracovníkov pri prevádzkovaní verejného
inkubátora 1 ) a poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom, prípadne dojčatám (ďalej len
„novorodencom“) odloženým vo verejne prístupnom inkubátore (ďalej len „Hniezdo záchrany“).
F

F

Čl. II
(1) Hniezdo záchrany je verejne prístupný inkubátor, do ktorého je možné odložiť novorodenca v rámci
riešenia krízovej životnej situácie s cieľom zaručiť mu prirodzené právo na život podľa osobitného
predpisu. 2 )
(2) Postup pre prevádzku verejne prístupného inkubátora (ďalej len „Hniezdo záchrany“) a poskytovanie
ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým v Hniezde záchrany (VZOR) je uvedený v
Prílohe č. 1.
(3) Príloha č. 1 uvádza
a) Kontrolný protokol (bežná osobná kontrola) a záznam o náleze novorodenca v Hniezde záchrany v
Prílohe č. 1a,
b) Kontrolný list (záznam) (bezpečnostná kontrola, neoznámená bezpečnostná kontrola, mimoriadna
udalosť, falošný poplach v Prílohe č. 1b, a
c) Zoznam zodpovedných osôb v Prílohe č. 1c.
(4) Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti sa uvádza v Štandarde ošetrovateľskej starostlivosti
o novorodenca odložených v Hniezde záchrany v Prílohe č. 2.
(5) Postup zabezpečenia funkčnosti a údržby Hniezda záchrany sa uvádza v Štandarde starostlivosti o
Hniezdo záchrany v Prílohe č. 3.
F

F

Čl. III
Postup pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým
v Hniezde záchrany
(1) Po spustení zvukového a svetelného signálu a kontrole kamery z Hniezda záchrany nahlási bez
zbytočného odkladu službukonajúci zdravotnícky pracovník túto skutočnosť službukonajúcemu
lekárovi neonatologického alebo pediatrického oddelenia.
(2) Ak sa v Hniezde záchrany nachádza novorodenec, sestra s lekárom najneskôr do 5 minút osobne
skontrolujú Hniezdo záchrany.
(3) Lekár okamžite skontroluje zdravotný stav novorodenca, najmä s ohľadom na jeho základné životné
funkcie, a následne zabezpečí v spolupráci so sestrou transport novorodenca na neonatologické alebo
1

) § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
2
) čl. 6 bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa.

Čiastka 36-43

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Vestník MZ SR 2022

Strana 203

pediatrické oddelenie. Bezprostredne potom sa vytvorí záznam o náleze novorodenca v Hniezde
záchrany podľa Prílohy č. 1a. Ak je inkubátor prázdny podľa Prílohy č. 1b sa vytvorí záznam
o falošnom poplachu.
Na oddelení lekár novorodenca vyšetrí a indikuje potrebné vyšetrenia.
Novorodenec sa v zdravotnej dokumentácii eviduje pod označením „neznámy/neznáma“ až do
vystavenia rodného listu.
Novorodencovi z Hniezda záchrany sa poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu najmä klinických
vyšetrení, označenia, skríningov, vstupných laboratórnych a kultivačných vyšetrení a vyšetrení na
hepatitídu typu B a typu C, BWR a HIV pozitivitu.
Osobitná pozornosť sa venuje vyhľadávaniu príznakov týrania a zneužívania novorodenca.
Po vykonaní potrebných úkonov je novorodenec zaevidovaný do nemocničného informačného
systému.
Do rozhodnutia súdu poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje dieťaťu správne
poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti. 3 )
F

F

Čl. IV
Hlásenie nálezu
(1) Hlásenie nálezu odloženého novorodenca vykoná zodpovedná osoba (lekár alebo sestra alebo sociálny
pracovník ústavného zdravotníckeho zariadenia) ihneď, ako je to objektívne možné, najneskôr v
najbližší pracovný deň.
(2) Hlásenie nálezu novorodenca možno urobiť písomne alebo elektronickými prostriedkami. Hlásenie
nálezu novorodenca obsahuje:
a) dátum a čas,
b) predpokladaný dátum narodenia (určený lekárom),
c) pohlavie,
d) hmotnosť,
e) dĺžku,
f) zdravotný stav,
g) opis oblečenia a ostatných priložených vecí nájdených vo verejnom inkubátore pri novorodencovi
(napríklad list, iný predmet),
h) názov poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie.
(3) Hlásenie nálezu odloženého novorodenca sa podáva
a) štatutárnemu orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – ihneď, ako je to objektívne možné,
najneskôr v nasledujúci deň,
b) príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny – ihneď, ako je to objektívne možné, najneskôr
v pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo dni pracovného pokoja, a to aj v
prípade, že sa pri novorodencovi nájde rodný list, prepúšťacia správa alebo zdravotnícki
pracovníci novorodenca poznajú,
c) občianskemu združeniu „Šanca pre nechcených“ – neodkladne, ak je to možné; poskytujú sa len
údaje podľa ods. 2 písm. a, c, h, tohto článku.
Čl. V
Prihlásenie novorodenca do zdravotnej poisťovne
Prihlásenie novorodenca do zdravotnej poisťovne vykoná poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti
poverená osoba podľa osobitného predpisu 4 ).6
F

3)

F

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
4)
§ 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.)
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Čl. VI
Súčinnosť

(1) Na žiadosť súdu a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa oznámia zo strany
povereného pracovníka ústavného zdravotníckeho zariadenia so zriadeným Hniezdom záchrany údaje
o odloženom novorodencovi, ktoré sú im známe z ich činnosti.
(2) Na základe rozhodnutia súdu o zverení novorodenca do náhradnej starostlivosti 5 ) alebo na základe
predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu 6 ) sa môže ukončiť poskytovanie ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ak sa u novorodenca potvrdí dobrý zdravotný stav.
F

F

F

F

Čl. VII
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe zdravotníckych
pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým vo verejne prístupnom
inkubátore číslo: 09894/2009 – OZS z dňa 12. mája 2009 uverejnenom vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky, čiastka 22-24, ročník 57 z dňa 29. mája 2009.
Čl. VIII
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.

Vladimír Lengvarský
minister

5)
6)

§ 44 až 55 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 75a alebo 76 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku
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Príloha č. 1 odborného usmernenia č. S 19132-2022-OZS

Postup pre prevádzku verejne prístupného inkubátora (ďalej len „Hniezdo
záchrany“) a poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom
odloženým v Hniezde záchrany
(V Z O R)
Zodpovednosť za obsah:
Zodpovednosť
za
dodržiavanie
dokumentu:
Platnosť dokumentu:
Vypracoval:
Overil:
Schválil:
Označenie dokumentu:
Dátum schválenia dokumentu:

Od:

Do:

Článok 1
Účel dokumentu
(1) Účelom tohto dokumentu je určenie jednotného postupu pri prevádzke Hniezda záchrany a poskytovaní
ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom, prípadne dojčatám odloženým v Hniezde záchrany.
(2) Tento dokument je vypracovaný v súlade s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom
odloženým vo verejne prístupnom inkubátore číslo S 19132 – OZS – 2022 zo dňa 12. júla 2022 a je jeho
súčasťou.
Článok 2
Určenie zodpovednosti
(1) Za dodržiavanie pracovného postupu v rozsahu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti zodpovedá
a) primár,
b) vedúca sestra.
(2) Za dodržanie pracovného postupu v súvislosti s technickou prevádzkou zodpovedá vedúci zamestnanec
technického úseku.
(3) Právomoc vykonávať kontrolu nad dodržiavaním tohto dokumentu má podľa odbornej spôsobilosti
a pracovného zaradenia
a) manažér kvality,
b) vedúci zamestnanec technického úseku,
c) námestník riaditeľa pre ústavnú zdravotnú starostlivosť,
d) námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť,
e) interný audítor.
(4) Za zabezpečenie distribúcie tohto dokumentu zodpovedá štatutárny orgán poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
(5) Za oboznámenie zamestnancov s týmto dokumentom zodpovedajú vedúci zamestnanci jednotlivých
pracovísk, ktorých sa tento dokument týka.
(6) Vedúci zamestnanci vybraných pracovísk podľa odseku 5 vyhotovia záznam o vykonaní oboznámenia.
Záznam musí obsahovať meno a priezvisko zamestnanca, pracovné zaradenie a dátum oboznámenia.
Zamestnanec potvrdí oboznámenie sa s dokumentom svojím podpisom.
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Článok 3
Prevádzka Hniezda záchrany
(1) Výstup z alarmu je umiestnený na mieste, kde sa nepretržite (24/7) nachádza zdravotnícky
pracovník/službukonajúci personál.
(2) Výstup (živý obraz) z kamery, ktorá je umiestnená v Hniezde záchrany, musí byť nepretržite zobrazený
na monitore v priestoroch, kde sa neustále nachádza zdravotnícky pracovník/službukonajúci personál.
(3) Kľúč od miestnosti, kde sa nachádza Hniezdo záchrany je riadne označený a umiestnený na označenom
mieste (uviesť miesto).
(4) Bežná osobná kontrola Hniezda záchrany sa vykonáva minimálne jedenkrát za 24 hodín. Uvedenú
kontrolu vykonáva službukonajúci pracovník.
(5) O vykonanej bežnej osobnej kontrole vykoná poverený pracovník zápis v Kontrolnom protokole (bežná
osobná kontrola, záznam o náleze novorodenca v Hniezde záchrany), podľa Prílohy č. 1a tohto dokumentu,
ktorý sa nachádza v miestnosti, kde je umiestnené Hniezdo záchrany.
(6) V rámci bežnej osobnej kontroly sa vykonávajú tieto činnosti
a) stav inkubátora (funkčný, nefunkčný, teplota),
b) stav miestnosti (funkčná, nefunkčná),
c) kontrola signalizácie (funkčná, nefunkčná).
(7) V rámci zabezpečenia plnej funkčnosti Hniezda záchrany sa jedenkrát mesačne vykoná bezpečnostná
kontrola, ktorá pozostáva z testu funkčnosti signalizačného zariadenia a kamery. O tejto kontrole budú
zamestnanci pracoviska, kde sa nachádza zvukové a signalizačné zariadenie a výstup z kamerového systému
vopred informovaní; to neplatí, ak pôjde o neoznámenú bezpečnostnú kontrolu. O vykonanej kontrole sa
vyhotoví zápis v Kontrolnom liste (záznam) (bezpečnostná kontrola, neoznámená bezpečnostná kontrola,
mimoriadna udalosť, falošný poplach) podľa Prílohy č. 1b tohto dokumentu. Túto kontrolu vykonáva poverený
zamestnanec technického úseku v spolupráci so službukonajúcimi pracovníkmi.
(8) Neoznámená bezpečnostná kontrola sa vykoná minimálne jedenkrát ročne.
(9) Ak sa bude jednať o neoznámenú bezpečnostnú kontrolu, túto kontrolu vykoná
a) manažér kvality,
b) vedúci zamestnanec technického úseku,
c) námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť,
d) námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť alebo
e) interný audítor.
(10) V rámci neoznámenej bezpečnostnej kontroly by sa mali uskutočniť všetky procesy v súvislosti so
záchranou novorodenca umiestneného v Hniezde záchrany a kontrola vykonávaných kontrol.
(11) O neoznámenej bezpečnostnej kontrole sa vyhotoví záznam podľa Prílohy č. 1b tohto dokumentu, ktorý
podpíšu všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastnili na predmetnej kontrole.
(12) Ak sa počas ktorejkoľvek kontroly zistia nedostatky, je nevyhnutné tieto skutočnosti uviesť do zápisu podľa
Prílohy č. 1a a Prílohy č. 1b tohto dokumentu a súčasne bezodkladne informovať zodpovedné osoby podľa
Prílohy č. 1c tohto dokumentu, ktoré zabezpečia nápravu.
(13) V prípade mimoriadnej udalosti (napr. výpadok elektrického prúdu) je nevyhnutné
a) po oznámení poruchy zabezpečiť okamžitú kontrolu Hniezda záchrany,
b) po odstránení poruchy zabezpečiť kontrolu Hniezda záchrany spolu s preverením funkčnosti
technických zariadení súvisiacich s Hniezdom záchrany,
c) v prípade nefunkčnosti zariadenia až do času odstránenia poruchy zabezpečiť viditeľné označenie
Hniezda záchrany ako „nefunkčné“,
d) oznámiť občianskemu združeniu „Šanca pre nechcených“, že Hniezdo záchrany je nefunkčné
a zabezpečiť informácie, kde môže matka novorodenca bezpečne odovzdať,
e) vyhotoviť zápis v Kontrolnom liste (záznam) (bezpečnostná kontrola, neoznámená bezpečnostná
kontrola, mimoriadna udalosť, falošný poplach) podľa Prílohy č. 1b tohto dokumentu.
(14) Dekontaminácia a dezinfekcia inkubátora a miestnosti sa vykonáva
a) po prijatí odloženého novorodenca na oddelenie,
b) minimálne dvakrát mesačne.
(15) O dezinfekcii a čistení inkubátora a miestnosti Hniezda záchrany sa vedie písomná evidencia.
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Článok 4
Postup pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti novorodencom odloženým v Hniezde záchrany
(1) Po spustení zvukového a svetelného signálu a kontrole kamery z Hniezda záchrany nahlási bez zbytočného
odkladu službukonajúci zdravotnícky pracovník túto skutočnosť službukonajúcemu lekárovi
neonatologického alebo pediatrického oddelenia
(2) Ak sa v Hniezde záchrany nachádza novorodenec, sestra s lekárom najneskôr do 5 minút osobne
skontrolujú Hniezdo záchrany.
(3) Lekár okamžite skontroluje zdravotný stav novorodenca, najmä s ohľadom na jeho základné životné
funkcie a následne zabezpečí transport novorodenca na neonatologické alebo pediatrické oddelenie.
Bezprostredne potom sa vytvorí záznam o náleze novorodenca v Hniezde záchrany podľa Prílohy č. 1a
tohto dokumentu. Ak je inkubátor prázdny do Prílohy č. 1b tohto dokumentu sa vytvorí záznam o falošnom
poplachu.
(4) Na oddelení lekár novorodenca vyšetrí a indikuje potrebné vyšetrenia.
(5) Novorodenec sa v zdravotnej dokumentácii eviduje pod označením „neznámy/neznáma“ až do vystavenia
rodného listu.
(6) Po vykonaní potrebných úkonov je novorodenec zaevidovaný do nemocničného informačného systému.
(7) Do rozhodnutia súdu poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje novorodencovi správne
poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(8) Hlásenie nálezu novorodenca obsahuje
a) dátum a čas nálezu,
b) predpokladaný dátum narodenia (určený lekárom),
c) pohlavie,
d) hmotnosť,
e) dĺžku,
f) zdravotný stav,
g) opis oblečenia a ostatných priložených vecí nájdených vo verejnom inkubátore pri novorodencovi
(napríklad list, iný predmet),
h) názov poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie.
(9) Hlásenie nálezu odloženého novorodenca vykoná zodpovedná osoba (lekár alebo sestra alebo sociálny
pracovník ústavného zdravotníckeho zariadenia) ihneď, ako je to objektívne možné, najneskôr v najbližší
pracovný deň.
(10) Hlásenie nálezu odloženého novorodenca sa podáva
a) štatutárnemu orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – ihneď, ako je to objektívne možné,
najneskôr v nasledujúci deň,
b) príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny – ihneď, ako je to objektívne možné, najneskôr
v pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo dni pracovného pokoja, a to aj v prípade, že
sa pri novorodencovi nájde rodný list, prepúšťacia správa alebo zdravotnícki pracovníci novorodenca
poznajú,
c) občianskemu združeniu „Šanca pre nechcených“ – neodkladne, ak je to možné; poskytujú sa len údaje
podľa Článku 4 ods. 7 písm. a, c, h.
Článok 5
Prílohy
(1) Príloha č. 1a – Kontrolný protokol (bežná osobná kontrola) a záznam o náleze novorodenca v Hniezde
záchrany
(2) Príloha č. 1b – Kontrolný list (záznam) (bezpečnostná kontrola, neoznámená bezpečnostná kontrola,
mimoriadna udalosť, falošný poplach)
(3) Príloha č. 1c – Zoznam zodpovedných osôb
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Príloha č. 1a – Kontrolný protokol (bežná osobná kontrola, záznam o náleze novorodenca v Hniezde záchrany)

(Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti)
HNIEZDO ZÁCHRANY
KONTROLNÝ PROTOKOL
(bežná kontrola 1x denne a záznam o náleze novorodenca v Hniezde záchrany)
Bežná kontrola:
a/ stav inkubátora
☐ funkčný
☐ nefunkčný
b/ stav miestnosti

Dátum

Čas

☐ funkčný
☐ nefunkčný
c/ kontrola signalizácie

☐funkčná
☐ nefunkčná
Teplota:
Nedostatok:

Prítomnosť
novorodenca
☐ ÁNO
☐ NIE

Meno, priezvisko
a funkcia osoby, ktorá
☐ vykonala kontrolu
☐ vybrala
novorodenca z
inkubátora
Podpis
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Príloha č. 1b – Kontrolný list (záznam) (bezpečnostná kontrola, neoznámená bezpečnostná kontrola,
mimoriadna udalosť, falošný poplach)

(Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti)
HNIEZDO ZÁCHRANY
KONTROLNÝ LIST
(bezpečnostná kontrola 1x mesačne/ neoznámená bezpečnostná kontrola, mimoriadna udalosť,
falošný poplach)
☐
bezpečnostná
☐ neoznámená bezpečnostná
kontrola
kontrola
Typ kontroly:
☐
mimoriadna
☐ falošný poplach
udalosť
Dátum kontroly:

DD.MM.RRRR

Zvukové signalizačné zariadenie:

☐funguje

☐nefunguje

Svetelné signalizačné zariadenie:

☐funguje

☐nefunguje

Obrazové zariadenie (kamera):

☐funguje

☐nefunguje

Meno, priezvisko a funkcia
vykonala kontrolu:
Začiatok kontroly1:

osoby,

ktorá
HH:MM

(čas otvorenia žalúzie – spustenie alarmu)

Čas príchodu
k inkubátoru1

zdravotníckych

pracovníkov

ZÁPIS Z KONTROLY/MIMORIADNEJ UDALOSTI/FALOŠNÉHO POPLACHU - VÝSLEDOK

Meno, priezvisko a podpis osôb - bezpečnostná kontrola/mimoriadna udalosť/falošný poplach:
1.
2.
3.
4.

_______________________________
podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala
1 uvedené sa vypĺňa len v prípade neoznámenej bezpečnostnej kontroly
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Príloha č. 2
Ošetrovateľský štandard č.
ŠTANDARD OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA
ODLOŽENÉHO V HNIEZDE ZÁCHRANY
Charakteristika štandardu: procesuálny štandard
ošetrovateľského výkonu
Cieľ:
 zabezpečiť bezpečný transport a efektívne prijatie
novorodenca na neonatologické alebo pediatrické
pracovisko podľa aktuálneho zdravotného stavu
s minimálnou traumatizáciou,
 zabezpečiť údržbu a funkčnosť zariadenia v
„Hniezde záchrany“
Dátum použitia:
Dátum kontroly: (najmenej 2-krát za rok, priebežne,
nepravidelne)
Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva
Podpis zodpovedného pracovníka:
vedúca sestra
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci: sestra, sestra so špecializáciou
v špecializačnom
odbore
intenzívna
ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
alebo sestra so špecializáciou ošetrovateľská
starostlivosť
v pediatrii
alebo
v špecializačnom
odbore
intenzívna
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Š2 Prostredie: neonatologické/ pediatrické
pracovisko, miestnosť s teplotou v izbe od
22°C – do 27°C, miestnosť s inkubátorom
„Hniezda záchrany“
transportné
lôžko
pre
Š3 Pomôcky:
novorodenca/ dojča, transportný monitor
vitálnych funkcií, transportný kufrík
s liekmi a zdravotným materiálom (lieky
a materiál v kufríku špecifikuje lekár), ústne
vzduchovody,
Príloha č. 2 odborného usmernenia č.
S 19132 – 2022-OZS
gastrické sondy, adhezívna fólia, ďalšie
pomôcky na:
 intubáciu
podľa
ošetrovateľského
štandardu č. 163
 zabezpečenie periférneho cievneho
prístupu
 parenterálnu aplikáciu liekov
 zabezpečenie polohy a stability
novorodenca v transportnom lôžku
 plienka pre novorodenca
 oblečenie pre novorodenca
 zavinovačka
 pupočníková svorka

Š4

 jednorázové gumenné rukavice
 identifikačný náramok
 dezinfekčný prostriedok
Dokumentácia:
zdravotná dokumentácia, ošetrovateľská
dokumentácia
novorodenca,
záznam
o kontrole funkčnosti zariadenia, záznam
o dezinfekcii zariadenia

KRITÉRIÁ PROCESU
Činnosti pred transportom novorodenca z
„Hniezda záchrany“
Sestra po zaznení zvukového signálu
P1
konzultuje s lekárom manažment transportu
Sestra
pripraví
transportné
lôžko
P2
s monitorom vitálnych funkcií
Sestra skontroluje transportný kufrík a podľa
P3
potreby ho doplní
Činnosti
po
príchode
k novorodencovi
v „Hniezde záchrany“
Sestra dodržiava zásady hygieny rúk podľa
P4
ošetrovateľského štandardu č. 158.
Sestra uloží novorodenca do transportného
P5
lôžka
Sestra vypne alarmový systém inkubátora
P6
Sestra v spolupráci s lekárom zhodnotí
P7
celkový stav novorodenca: akciu srdca,
počet dychov, tlak krvi, saturáciu O2, farbu
kože a prekrvenie, telesnú teplotu
Sestra v prípade potreby spolupracuje
P8
s lekárom pri zabezpečení:

priechodnosti DC a respirácie,
cirkulácie, vnútorného prostredia
Sestra chráni novorodenca pred negatívnymi
P9
stimulmi podľa zásad behaviorálnej
ošetrovateľskej starostlivosti podľa
ošetrovateľského štandardu č. 161.
P10 Sestra označí novorodenca identifikačným
náramkom prípadne iným identifikačným
znakom
P11 Sestra transportuje novorodenca na
oddelenie podľa aktuálneho stavu
a zvyklostí pracoviska
Činnosti pri príjme novorodenca odloženého v
„Hniezde záchrany“
P12
P13
P14
P15

Sestra zaháji príjem novorodenca podľa
štandardu č. 148
Sestra v spolupráci s lekárom zhodnotí
klinický stav novorodenca
Sestra plní aktuálne a neodkladné ordinácie
lekára
Sestra poskytuje následnú starostlivosť
novorodencovi podľa aktuálneho stavu
novorodenca
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Sestra zabezpečí administratívne prijatie
novorodenca
(pracovisko
v lokálnom
štandarde špecifikuje jednotlivé kroky).
Novorodenec je až do vystavenia rodného
listu označený ako „neznáma/neznámy“

Činnosti po transporte novorodenca
z „ Hniezda záchrany“
P17 Sestra zabezpečí dezinfekciu zariadenia
„Hniezda záchrany“
zabezpečí
hĺbkové
čistenie
P18 Sestra
inkubátora
P19 Sestra skontroluje funkčnosť inkubátora
P20 Sestra zapíše do dokumentácie všetky

P21
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úkony kontroly funkčnosti a jej výsledky
Sestra bezodkladne informuje zodpovedné
osoby v prípade poruchy zariadenia

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Novorodenec je transportovaný bezpečne,
efektívne s minimálnou traumatizáciou
V2 Novorodenec je administratívne prijatý
V3 V dokumentácii sú zaznamenané všetky
údaje súvisiace s príjmom
V4 Zariadenie „Hniezda záchrany“ je funkčné
Funkčnosť zariadenia je zaznamenaná
V5
v dokumentácii
kontrol
zariadenia
„Hniezda záchrany“

Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca odloženého
v Hniezde záchrany.
Oddelenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy: • pozorovanie sestry
• pozorovanie novorodenca
• kontrola prostredia
• otázka pre sestru
• kontrola dokumentácie
Kontrolné kritériá
Áno Nie
Kód
Metóda hodnotenia
Š
Sú
splnené
podmienky
v
kritériách
štruktúry
podľa
T Š1
Kontrola pracovníkov
Š1?
R
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry podľa
U Š2
Kontrola prostredia
Š2?
K
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry podľa
T Š
Kontrola pomôcok
3
Š3?
Ú
R
Má sestra k dispozícii potrebné pracovné pomôcky? Kontrola dokumentácie
A Š4

P
R
O
C
E
S

Kód
Kontrolné kritériá
Metóda hodnotenia
Činnosti pred transportom novorodenca z „ Hniezda záchrany“
Konzultovala
sestra
s lekárom
manažment Otázka pre sestru,
P1
transportu?
Pozorovanie sestry
Pripravila sestra transportné lôžko s monitorom
Pozorovanie sestry
P2
vitálnych funkcií?
Kontrola pomôcok.
P3

Skontrolovala sestra transportný kufrík a podľa
Kontrola pomôcok
potreby ho doplnila?

Činnosti po príchode k novorodencovi v „Hniezde záchrany“
Dodržiavala sestra zásady hygieny rúk podľa Pozorovanie sestry
P4
ošetrovateľského štandardu č. 158?
Uložila sestra novorodenca do transportného lôžka?
Pozorovanie sestry
P5
Pozorovanie sestry
Vypla sestra alarmový systém inkubátora?
P6
Kontrola zariadenia
Pozorovanie
sestry
Zhodnotila sestra akciu srdca, počet dychov, tlak
Pozorovanie
krvi, saturáciu O2, farbu kože a prekrvenie, telesnú
P7
novorodenca
teplotu a celkový stav novorodenca?
Kontrola dokumentácie
Spolupracovala sestra s lekárom podľa kritérií v P8? Pozorovanie sestry
P8

Áno Nie
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Chránila sestra novorodenca pred negatívnymi
Pozorovanie sestry
stimulmi podľa zásad behaviorálnej ošetrovateľskej
Pozorovanie
P9
starostlivosti podľa ošetrovateľského štandardu č.
novorodenca
161?
Pozorovanie
sestry
Označila
sestra
novorodenca
identifikačným
Pozorovanie
P10
náramkom prípadne iným identifikačným znakom?
novorodenca
Zabezpečila sestra bezpečný transport novorodenca? Pozorovanie sestry
P11
Činnosti pri príjme novorodenca odloženého v „ Hniezde záchrany“
Prijala sestra novorodenca podľa štandardu Pozorovanie
sestry
P12
č. 148?
Kontrola dokumentácie
Pozorovanie
sestry,
Zhodnotila sestra v spolupráci s lekárom klinický Pozorovanie
P13
stav novorodenca?
novorodenca,
Kontrola dokumentácie
Splnila sestra aktuálne a neodkladné ordinácie
Otázka pre sestru
P14
lekára?
Poskytla sestra následnú starostlivosť novorodencovi
Pozorovanie sestry
P15
podľa aktuálneho stavu novorodenca?
Zaznamenala sestra všetky údaje súvisiace s príjmom
Kontrola dokumentácie
P16
novorodenca do dokumentácie?
Činnosti po transporte novorodenca z „ Hniezda záchrany“
Pozorovanie sestry
Zabezpečila sestra dezinfekciu zariadenia?
P17
Kontrola zariadenia
Zabezpečila sestra hĺbkové čistenie inkubátora?
Kontrola zariadenia
P18
Skontrolovala sestra funkčnosť inkubátora?
Kontrola zariadenia
P19
Zaznamenala sestra do dokumentácie všetky
Kontrola dokumentácie
P20
úkony kontroly funkčnosti a jej výsledky?
V prípade zistenia poruchy informovala sestra Otázky pre sestru
P21
bezodkladne zodpovednú osobu?
Kontrola dokumentácie

V1

Kontrolné kritériá
Je novorodenec bezpečne,
s minimálnou traumatizáciou?

V2

Je novorodenec administratívne prijatý?

Kód
V
Ý
S
L
E
D
O
K

V3
V4
V5

efektívne

Metóda hodnotenia
prijatý Pozorovanie
novorodenca
Kontrola dokumentácie

Sú v ošetrovateľskej dokumentácii zaznamenané
Kontrola dokumentácie
všetky údaje súvisiace s príjmom novorodenca?
Je zariadenie „Hniezda záchrany“ plne funkčné?
Kontrola zariadenia
a zaznamenané v dokumentácii?
Je
funkčnosť
zariadenia zaznamenaná
Kontrola dokumentácie
v dokumentácii?

Áno Nie
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Príloha č. 3 odborného usmernenia č. S 19132 – 2022-ZS
Ošetrovateľský štandard č.
ŠTANDARD STAROSTLIVOSTI O „HNIEZDO
ZÁCHRANY“
Zabezpečenie funkčnosti a údržby zariadenia
„Hniezda záchrany“.
Charakteristika štandardu: procesuálny štandard
výkonu
Cieľ:
 zabezpečiť pravidelnú údržbu a funkčnosť
zariadenia v „ Hniezde záchrany“
Dátum použitia:
Dátum kontroly: (najmenej 2-krát za rok, priebežne,
nepravidelne)
Kontrolu vykonal: manažéri ošetrovateľstva,
manažéri kvality
Podpis zodpovedného pracovníka:
vedúca sestra
KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1 Pracovníci: vedúca sestra, sestra, praktická
sestra – asistent, sanitár, technický pracovník,
poverený pracovník vykonávajúci kontrolu,
zodpovedný pracovník vykonávajúci kontrolu
Š2 Prostredie: ústavné zdravotnícke zariadenie,
v ktorom sa nachádza „Hniezdo záchrany“
Š3 Pomôcky:
• dezinfekčný prostriedok na ruky
• dezinfekčný prostriedok na plochy
• jednorazové gumené rukavice
• kontajner na odpad
Š4 Dokumentácia:
•
záznam o kontrole funkčnosti zariadenia
•
záznam o dezinfekcii zariadenia
•
záznam o poverení zodpovednej
osoby na vykonanie kontroly
KRITÉRIÁ PROCESU
Činnosti pri pravidelnej/bežnej osobnej kontrole
„Hniezda záchrany“
Poverený pracovník zabezpečí pravidelnú
P1
osobnú kontrolu zariadenia Hniezda záchrany 1
x za 24 hodín. Osobnú kontrolu môže vykonať
sestra, praktická sestra – asistent, sanitár alebo
iný poverený pracovník (ďalej len „poverený
pracovník“)
P2 Poverený pracovník počas osobnej kontroly
skontroluje funkčnosť vonkajšej žalúzie,
funkčnosť inkubátora (napojenie v elektrickej
sieti, bezproblémové otváranie a zatváranie
dvierok)
P3 Poverený pracovník vyhotoví záznam o kontrole
a funkčnosti zariadenia
P4 Poverený pracovník počas osobnej kontroly
vykoná dezinfekciu inkubátora najmenej 2x

P5
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mesačne
Poverený pracovník v prípade zistenia nezhody
bezodkladne informuje určenú zodpovednú
osobu a o nezhode vyhotoví záznam
v dokumentácii

Činnosti pri bezpečnostnej kontrole „Hniezda
záchrany“
P6 Vedúca sestra zabezpečí pravidelnú
bezpečnostnú kontrolu zariadenia „Hniezda
záchrany“ 1 x mesačne
P7 Pravidelnú bezpečnostnú kontrolu vykonáva
technický pracovník určený zdravotníckym
zariadením
P8 Technický pracovník preverí funkčnosť
všetkých signalizačných prvkov a kamerového
systému
Vedúca
sestra vyhotoví záznam o zistených
P9
skutočnostiach, ktorý potvrdí technický
pracovník svojím podpisom
Činnosti pri neohlásenej bezpečnostnej kontrole
„Hniezda záchrany“
P10 Neohlásená bezpečnostná kontrola sa vykonáva
poverená osoba minimálne 1x ročne
P11 Zodpovedného pracovníka určí zdravotnícke
zariadenie (manažér kvality, námestník
riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť, námestník
riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť,
interný audítor, prípadne iný určený pracovník)
(ďalej len „zodpovedný pracovník“)
P12 Zodpovedný pracovník v rámci neohlásenej
bezpečnostnej kontroly preverí pripravenosť
zdravotníckych pracovníkov k zásahu
a funkčnosť technických zariadení „Hniezda
záchrany“
P13 Zodpovedný pracovník v rámci kontroly preverí
všetky procesy v súvislosti so záchranou
novorodenca odloženého v „Hniezde záchrany“
(signalizačné zariadenie po uložení
novorodenca do inkubátora, príchod
pracovníkov po zaznení signálu o uložení
novorodenca do inkubátora, transport
novorodenca na oddelenie a podobne.)
P14 Zodpovedný pracovník vyhotoví záznam
o zistených skutočnostiach, ktorý svojim
podpisom potvrdia všetci pracovníci účastní na
kontrole.
KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1 Zariadenie „Hniezda záchrany“ je funkčné.
V2 Funkčnosť zariadenia je zaznamenaná
v dokumentácii kontrol zariadenia „Hniezda
záchrany“
V3 Sú vykonané pravidelné kontroly zariadenia
„Hniezda záchrany“
V4 Pravidelné kontroly sú zaznamenané
v dokumentácii kontrol zariadenia „Hniezda
záchrany“
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Ošetrovateľský audit: Vyhodnotenie splnenia štandardu starostlivosti o „Hniezdo záchrany“.
Oddelenie:
Audítori:
Dátum:
Metódy: • pozorovanie povereného pracovníka
• kontrola prostredia
• otázky pre povereného pracovníka
• kontrola dokumentácie
• pozorovanie technického pracovníka
• kontrola pomôcok
• otázky pre technického pracovníka
• kontrola zariadenia
• otázky pre zodpovedného pracovníka
Š
T
R
U
K
T
Ú
R
A

P
R
O
C
E
S

P
R
O
C
E
S

Kód
Š1
Š2
Š3

Kontrolné kritériá
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry podľa Š1?
Sú splnené podmienky v kritériách štruktúry podľa Š2?
Má pracovník k dispozícii potrebné pracovné pomôcky?

Metóda hodnotenia
Kontrola pracovníkov
Kontrola prostredia
Kontrola pomôcok

Š4

Má pracovník k dispozícii potrebnú dokumentáciu?

Kontrola dokumentácie

Kód Kontrolné kritériá
Metóda hodnotenia
Činnosti pri pravidelnej osobnej kontrole „Hniezda záchrany“
Zabezpečil poverený pracovník pravidelnú osobnú
Otázka pre povereného
kontrolu minimálne 1x za 24 hodín?
pracovníka
P1
Pozorovanie povereného
pracovníka
Skontroloval poverený pracovník funkčnosť vonkajšej
Otázka pre povereného
žalúzie?
pracovníka
P2
Pozorovanie povereného
pracovníka
Skontroloval poverený pracovník funkčnosť inkubátora? Otázka pre povereného
pracovníka
P2
Pozorovanie povereného
pracovníka
Zaznamenal poverený pracovník do dokumentácie všetky Kontrola dokumentácie
P3
úkony kontroly funkčnosti a jej výsledky?
Vykonal poverený pracovník dezinfekciu inkubátora
Otázka pre povereného
P4
minimálne 2x mesačne?
pracovníka
Kontrola dokumentácie
Informoval poverený pracovník pri zistení nezhody
Otázka pre povereného
zodpovednú osobu?
pracovníka
P5
Otázka pre zodpovednú
osobu
Vyhotovil poverený pracovník o nezhode záznam?
Kontrola dokumentácie
P5
Činnosti pri pravidelnej bezpečnostnej kontrole „Hniezda záchrany“
Zabezpečila vedúca sestra pravidelnú bezpečnostnú
Pozorovanie vedúcej sestry
P6
kontrolu 1x mesačne?
Otázka pre vedúcu sestru
Vykonal technický pracovník určený zdravotníckym
Pozorovanie technického
zariadením bezpečnostnú kontrolu?
pracovníka
P7
Kontrola dokumentácie
Preveril technický pracovník funkčnosť všetkých
Pozorovanie technického
signalizačných prvkov a kamerového systému?
pracovníka
P8
Kontrola zariadenia
Vyhotovila vedúca sestra záznam o zistených
Kontrola dokumentácie
P9
skutočnostiach?
Potvrdil technický pracovník svojím podpisom záznam
Kontrola dokumentácie
P10
o zistených skutočnostiach?
Činnosti pri neohlásenej bezpečnostnej kontrole „Hniezda záchrany“

Áno

Nie

Áno

Nie
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P11

Neohlásenú bezpečnostnú kontrolu vykonáva poverená
osoba minimálne 1x ročne?

P12

Určilo zdravotnícke zariadenie osobu zodpovednú za
vykonávanie pravidelnej bezpečnostnej kontroly?

P13
P14
P15
P16
V
Ý
S
L
E
D
O
K

Vestník MZ SR 2022

Kód

Preveril zodpovedný pracovník pripravenosť
zdravotníckych pracovníkov počas zásahu?
Preveril zodpovedný pracovník funkčnosť technických
zariadení „Hniezda záchrany“?
Vyhotovil zodpovedný pracovník záznam o zistených
skutočnostiach?
Potvrdili všetci pracovníci účastní na kontrole svojím
podpisom záznam o zistených skutočnostiach?
Kontrolné kritériá

Čiastka 36-43

Otázka pre zodpovedného
pracovníka
Kontrola dokumentácie
Otázka pre manažment
zdravotníckeho zariadenia
Kontrola dokumentácie
Otázka pre zodpovedného
pracovníka
Otázka pre zodpovedného
pracovníka
Kontrola zariadenia
Kontrola dokumentácie
Kontrola dokumentácie

Metóda hodnotenia

V3

Je zariadenie „Hniezda záchrany“ plne funkčné?
Kontrola zariadenia
Je funkčnosť zariadenia zaznamenaná v dokumentácii
Kontrola dokumentácie
kontrol zariadenia?
Sú vykonané pravidelné kontroly zariadenia?
Kontrola zariadenia

V4

Sú pravidelné kontroly zaznamenané v dokumentácii
Kontrola dokumentácie
kontrol zariadenia?

V1
V2

Áno

Nie

