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EONS Manifest bezpečnosti – Cíle a klíčová doporučení 
 

Při poskytování prověřených informací pacientům, jejich 

blízkým a svým kolegům, mohou onkologické sestry převzít 

vedoucí roli v oblasti bezpečnosti ošetřovatelské péče.  

Dle WHO (2018) – přibližně 1 z 10 hospitalizovaných pacientů 

byl poškožen a asi v polovině těchto případů šlo předejít. 

Onkologičtí pacienti jsou zvláště náchylní na různé nežádoucí 

údalosti, kdy 3 z 10 pacientů s nimi mají zkušenost. Nebezpečná 

manipulace s léky je nejen nákladná, ale může způsobit též 

újmu našim pacientům; přibližně 15% výdajů na zdravotní péči 

se vyplýtvá při nežádoucích údalostech. 

Ve své úloze onkologické sestry můžete zapojit pacienty a jejich 

blízké tak, že je pozvbudíte, aby vám řekli, kdykoliv se jim bude 

cokoliv zdát špatně – ve všech aspektech jejich léčby i péče. 

Toto pravděpodobně sníží riziko poškození. Povzbuzujte 

pacienty i jejich blízké, aby se aktivně ptali na jejich léčbu  

a péči.  

 

Pokud jste onkologická sestra a plánujete těhotenství nebo jste 

těhotná a/nebo kojící, řekněte to ihned svému nadřízenému. 

Pokud běžně pracujete s cytostatiky, radioaktivními látkami 

nebo s radioaktivními zdroji, požádejte o možnost jiné pracovní 

náplně.  Můžete monitorovat pacienty, věnovat se 

managementu vedlejších účinků, ale měla byste se vyhnout 

přímému kontaktu s cytostatiky jako nasazování a ukončování 

cytostatické léčby u pacienta, manipulace s tělními tekutinami 

nebo asistenc při úniku cytostatické látky. Ačkoliv ochranný 

oděv a bezpečnostní opatření snižují riziko, stále zde je. 

Poskytovat informace 

pacientům a jejich 

blízkým a povzbuzovat 

je k aktivní účasti na 

jejich péči 

Při plánování 

těhotenství nebo 

během těhotenství se 

vyhněte přímému 

kontaktu s cytostatiky 

a radiační léčbou 
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Zdravotnický personál pracující s cytotoxickými látkami by měl 

používat osobní ochranné prostředky (OOP), aby se chránil  

před potenciálním rizikem kožních reakcí, účinky na reprodukci 

a dokonce i před vznikem onkologického onemocnění.  

Jako onkologická sestra pečující o pacienty, kteří dostávají 

chemoterapii a/nebo jsou jim podávány radioaktivní látky, 

prosím, ujistěte se, že máte k dispozici adekvátní OOP. Zjistěte, 

kde se nachází dekontaminační sada pro případ rozlití 

cytotoxické látky, ujistěte se, že budete dodržovat bezpečnostní 

opatření, ŘEKNĚTE, pokud se v praxi tak neděje a žádejte 

pravidelná školení v této problematice.  

Uzavřené sety pro přenos cytostatik  (USPC) spolu s bezpečnou 

manipulací mohou chránit před rozlitím. Je však zapotřebí více 

důkazů o účinnosti a dopadu na zdraví zdravotnického 

personálu v souvislosti s používáním USPC.  

Bezpečnostní opatření též zahrnují snížení chyb při medikaci. 

Jako onkologické sestry často pečujeme o paciety, kteří 

dostávají celý komplex režimů onkologické léčby.  

MUSÍME dodržovat protokoly a pamatovat na pravidlo  

5S pro správnou medikaci: 

1. Správný pacient 

2. Správný lék 

3. Správná dávka 

4. Správná cesta podání 

5. Správný čas podání 

 

Dovednosti a úkony onkologických sester hrají důležitou roli  

v bezpečnosti. Bezpečné postupy a správné používání přístrojů 

jsou zásadními kroky v podpoře bezpečnosti, stejně tak odvaha 

promuvit a ptát se, když se objeví v praxi něco nežádoucího, 

včetně rizik a blížících se chyb.   

Touto cestou mohou onkologické sestry výrazně přispět  

k dosažení vysokého standardu bezpečnosti péče o pacienta, 

kdy se sníží rizika jak pro pacienty, tak pro zdravotnický 

personál.  

Vždy dodržujte 

bezpečnostní opatření; 

používejte osobní 

ochranné prostředky 

Vždy řekněte  

a ptejte se, když něco 

je, anebo se vám zdá 

špatně 
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Protection from harmful substances:  

-               Directive (EU) 2019/130 amending Directive 2004/37/EC on the 

protection of workers from the risks related to exposure to 

carcinogens or mutagens at work 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0130  
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