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Dobrý den všem externím subjektům a osobám spolupracujícím s naší
nemocnicí. Předem si Vám dovolujeme za tuto spolupráci poděkovat.
Jelikož jste se rozhodli navázat spolupráci s naší nemocnicí, dovolujeme si Vám
níže uvést seznam specifických rizik, se kterými se můžete za určitých okolností
během spolupráce a výkonu činnosti pro naši nemocnici či jen při návštěvě
pacientů či pouhé návštěvě areálu nemocnice setkat.
Níže uvedeným stručným výčtem Vás chceme na rizika pouze upozornit, nikoliv
od spolupráce odradit.

Specifická rizika typická pro areál a objekty Psychiatrické
nemocnice Horní Beřkovice
1. Riziko psychické zátěže
-

-

-

Hrozící nebezpečí:
slovní napadání a vyhrožování ošetřovanými osobami, nejčastěji pod vlivem alkoholu
nebo návykových látek;
setkání či konflikt s pacientem trpícím psychickou poruchou.
Bezpečnostní opatření:
při slovním útoku se nenechat vyprovokovat, reagovat klidně, ale rozhodně; v případě
nutnosti uvědomit určené pracoviště v nemocnici, organizačně zajistit dosažitelnost
dalšího personálu či rovnou policie, kteří budou nastalou situaci řešit!!;
neustálá přirozená ostražitost a pozornost.

2. Riziko ohrožení osobami
-

-

Hrozící nebezpečí:
možné nebezpečí vytvářejí pacienti, mnohdy pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, dále jejich doprovod, návštěvy pacientů a jejich rodinní příslušníci.
Další riziko vytváří zmatený pacient, pacient agresivní, případně trpící bolestmi.
Hrozí riziko zranění, ublížení na zdraví, napadení.
Bezpečnostní opatření:
neustálá přirozená ostražitost, pozornost, předvídavost;
s potencionálně nebezpečným pacientem (rodinným příslušníkem, návštěvou)
nezůstávat o samotě, zejména se vyhýbat situaci, kdy osobu budeme mít
nekontrolovatelně za zády, či zůstaneme v místnosti s agresivním pacientem bez
možnosti tuto místnost kdykoliv opustit;
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pro případ napadení mít telefonické kontakty na personál vždy v dosahu, v krajním
případě na PČR.

3. Riziko fyzického násilí
-

-

-

Hrozící nebezpečí:
narůstající agrese pacientů, záludnost;
sebevražedné úmysly a pokusy o sebevraždu, sebepoškozování;
jako nejrizikovější místa byla v psychiatrických odděleních vyhodnocena místa, jako
je toaleta, koupelna, kuřárna - zde nejčastěji dochází k agresi, sebepoškození, či
pokusům o sebevraždu.
Bezpečnostní opatření:
neustálá přirozená ostražitost, pozornost, předvídavost;
pro případ nutnosti mít zjištěnu ústupovou cestu pro okamžité opuštění objektu;
nikdy nezůstávat o samotě s pacientem (-ty) na toaletě, koupelně, kuřárně;
nenechávat v dosahu agresivního pacienta předměty, které by mohl použít k útoku
proti nám samotným;
s potencionálně nebezpečným pacientem (rodinným příslušníkem, návštěvou)
nezůstávat o samotě, zejména se vyhýbat situaci, kdy ho budeme mít
nekontrolovatelně za zády, či zůstaneme v místnosti bez možnosti ji kdykoliv opustit;
pro případ napadení mít telefonické kontakty na personál vždy v dosahu, v krajním
případě na PČR.

4. Riziko biologické a mikrobiologické
-

-

-

-

Hrozící nebezpečí:
potenciálním rizikem je pacient sám a související biologický materiál, hrozba vzniká
fyzickým kontaktem s pacientem, dále poprskáním, případně vdechnutím nakažlivého
materiálu;
další hrozba vzniká nedostatečnou hygienou (zejména neumytí rukou) či nepoužívání
předepsaných OOPP;
riziko přenosu vzniká při jakékoliv manipulaci s nemocničním prádlem - kontakt
s kontaminovanými lůžkovinami, proto se zakazuje jakkoliv manipulovat s lůžky,
prádlem, lůžkovinami;
ve všech případech vzniká hrozba přenosu závažných onemocnění jako je VH, TBC,
HIV, skabies (svrab) a další, z pacienta na zaměstnance cizích subjektů či členů
návštěv v areálu nemocnice.
Bezpečnostní opatření:
neustálá přirozená ostražitost, pozornost, předvídavost;
vyhýbat se přímému kontaktu s pacientem, či pohybovat se v jeho blízkosti natolik, že
by mohlo dojít k přenosu nákazy na cizí osobu;
přísný zákaz manipulace s jakýmkoliv biologickým materiálem, který by mohl
souviset s užitím při ošetřování pacientů, či pocházející přímo z psychiatrických
oddělení;
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řádně dbát na hygienické návyky, zejména mytí rukou;
řádně a správně používat přidělené OOPP, dále zajistit jejich očistu od kontaminantu,
pokud by došlo ke kontaktu s pacientem, např. praním, čištěním nebo nechat OOPP
v nutných případech předepsaným způsobem likvidovat;
pro případ nutnosti mít telefonické kontakty na svého zaměstnavatele či personál
nemocnice vždy v dosahu tak, aby bylo možné s nimi koordinovat další postup při
podezření na přenos nákazy.

Za vzetí na vědomí Vám předem děkujeme.

