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CHOP 

• CHOP – 1200 lékařů, 400 rezidentů, 3100 
sester 

• 524 akutních lůžek 
•  1 000 000 ambul. vyš.  
•  28000 příjmů ročně 

 



Pediatrie je rizikovější 

• 2007 CHOP pověst velmi kvalitní nemocnici po 
odborné ( a výzkumné) stránce, ale nikoli stran 
bezpečnosti 

• 2 x měsíčně preventabilní chyba personálu 
(jednotlivce i systému) končící smrtí nebo 
závažnými následky 

• CHOP 2008 – závazek vedení stát se 
nejbezpečnější dětskou nemocnicí v USA 

• 2009-2010 zapojení personálu 







Motivace účastníků 

• Plátce zdravotnictví zajímá  zejm. cena, ne 
kvalita ( pokud je plátce jiný než konzument) 

• Identifikace viníka (lékař, sestra, nemocnice), 
nikoli změna systému 

• Motivace poskytovatelů – Quality and Safety 
• Existují zdroje na odpovídající kvalitu ? – léky, 

přístroje, množství personálu 



• 1 případ omylu je tragédie – jednotlivé kauzy 
přitahují pozornost veřejnosti, milion je 
statistika 

• Čím více se bezpečnosti věnujeme, tím více 
chyb vidíme 

• Vyšší bezpečnost – nižší procento komplikací – 
nižší cena léčby 

• Nejtěžší je implementace - překonat víme jak 
… skutečně to děláme 



• Změna přístupu poskytovatelů (finančně 
nenáročné, ale lidsky někdy velmi složité) 
 

• Lékaři odpovídají  z 80% za to, co se stane s 
pacientem, obvykle vedou tým (formálně i 
neformálně) – jak léčebně tak organizačně.  

• Nemáme žádný trénink v této obl. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na důležité věci



 



 



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Technika se má přizpůsobovat člověku a ne naopak



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Bylo změřeno, že poměrně hodně prac. Času vezme hledání a chůze tam a zpátky po oddělení



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lean thinking – odstranit přebytečnosti, typy od podřízených – dělníci na lince



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Spolupráce pracovníků na řešení problému je vždy lepší, pokud lidé sami problém vidí, než když je jim problém předsunut.



 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Řešení např. čekání na lab výsl. 3 hod, tj. v CHOP zavedli POCT 3min



 



 



 



Kde je prostor pro 
zlepšení kvality ? 
Týmová páce 
 
Defínice 
nejfrekventnějšího 
problému . 
 
Řešení problému, který 
dokážeme ovlivnit 



 



 



 



 



 



 



 



 



Dotazníkové šetření po 2 měs. 10/13 

 



Věk pacientů 
 



Co senioři ? 

 



Jak dál ? 

 



Děkuji za pozornost 
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