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Hlásenie nežiaducich udalostí   
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 
Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia: 
 
Počet hlásených nežiaducich udalostí zo strany zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti v danom ústavnom zdravotníckom 
zariadení  (obdobie –        ) 
 

 
Typy  

nežiaducich udalostí  

 
                
(ďalej len „NU“) 
 

 
OAIM 

 
interné 
odbory 

 
chirurg. 
odbory 

 
gynek., 
pôrodn. 

 
pediatria 

 
ODCH 
LDCH 

 
geriatria 

 
onkológia 

 
FBLR 

 
psychiatria 

Pády a poranenia  
bez následkov/drobné poranenie            

so závažnými následkami             

Dekubity vzniknuté počas 
hospitalizácie  

1. - 2.  stupňa            

3. – 4. stupňa           

NU spojené s chirurgickým 
výkonom 

chirurgický zákrok vykonaný na 
zlom mieste (zámena strany, časti 
tela alebo orgánu) 

          

chirurgický zákrok vykonaný inému 
pacientovi  (zámena pacienta), 
chybný  výkon 

          

nesprávny chirurgický výkon 
vykonaný na pacientovi  

          

cudzie teleso zabudnuté v tele pri 
operácii  

          

náhle úmrtie počas operácie /alebo  

tesne po operačnom zákroku   

          

 
počet pooperačných infekcií rán 
(bez serómov) 

          

 
počet všetkých operačných výkonov   

          

 
Nozokomiálne infekcie  

 
počet nozokomiálnych infekcií   

          

 
počet hospitalizovaných pacientov   
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NU spojené 
s pôrodníckymi výkonmi  
pri nízko-rizikovom pôrode 

závažné pôrodné poranenie rodičky            

závažné pôrodné poranenie 
novorodenca  

          

NU spojené 
s hematologickými 
a transfuziologickými 
výkonmi  

závažné poškodenie pacienta 
spojené s vznikom intravaskulárnej 
vzduchovej embólie 

          

závažné poškodenie pacienta 
spojené s podaním krvných 
produktov 

          

NU spojené so 
psychickými poruchami   

samovražda 
 

          

pokus o samovraždu  alebo seba 
poškodzovanie pacienta s vážnymi 
zdravotnými následkami   

          

závažné poškodenie pacienta 
spojené s používaním 
obmedzujúcich prostriedkov  

          

závažné poškodenie pacienta/ 
zdravotníka spôsobené fyzickým 
napadnutím   

          

NU spojené s 
manažovaním zdravotnej 
starostlivosti 

NU súvisiaca s užívaním lieku            

NU súvisiaca s diagnostikou            
NU súvisiaca s chybným 
sledovaním alebo zlou 
komunikáciou lab. testov, 
rádiologických a patolog. nálezov  

          

NU súvisiace s inými (vyššie 
neuvedenými príčinami) 

          

 
Neúmyselné poškodenie bez trvalých následkov  

          

 
Neúmyselné poškodenie s trvalými následkami 

          

 
Závažné udalosti, ktoré spôsobili smrť alebo trvalé následky    

          

 
Udalosť, ktorej sa dalo predísť  

          

 
Udalosť, ktorej sa nedalo predísť 

          

 
Poskytovatelia špecializovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti si môžu uvedenú tabuľku v prípade potreby doplniť. 

 
Výstup a opatrenia pri závažných udalostiach, ktoré spôsobili smrť alebo trvalé následky:   


