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znamená vyšší bezpečnost pro pacienty 
i zdravotníky. A o to nám jde.
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Řešení, která nabízíme v rámci 
Mise: Prevence infekcí, vycházejí 
z doporučení WHO, CDC, RKI a dalších 
odborných společností. Správnost 
našich preventivních postupů garantuje 
Česká společnost nemocniční 
epidemiologie a hygieny (SNEH).
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EPIDIS je pomocníkem v aktivním vyhledávání HAI. Díky umělé 
inteligenci hledá suspektní případy HAI. Automaticky prochází 
dokumentaci pacientů v celé nemocnici napříč jednotlivými 
odděleními.

Ve srovnání s manuálním způsobem, 
který je časově velmi náročný, přináší 
EPIDIS výrazně lepší výsledky.

EPIDIS

    EPIDIS JAKO POMOCNÍK V AKTIVNÍM VYHLEDÁVÁNÍ HAI

*Zdroj: Suetens, C., et al. (2018). Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care 
hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. Eurosurveillance, 23(46).

**Hodnoty odpovídají extrapolaci výsledků vůči stavu bez chybějící dokumentace (tj. vybrané záznamy o zahájení hospitalizace, výsledky mikrobiologických vyšetření 
a denní lékařská dokumentace na vybraných odděleních) počítané jako: [validovaná incidence] x [hlášená incidence] / ( [hlášená incidence] – [systémem neidentifikovaná 
hlášená incidence výlučně z důvodu chybějící dokumentace] ).

Kategorie infekce 

  PN, UTI, SSI, BSI, GI-CDI celkem 22 8851,45  % 3,71 % 4,62 %4,45 %
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To vše proto, abychom zvyšovali kvalitu 
péče ve všech zdravotnických zařízeních, 
protože vhodnými opatřeními lze předcházet 
20-30 % HAI.

Spoléháme na vaši podporu!

Proč Mise: Prevence infekcí?

Společnost HARTMANN již 200 let spolu se zdravotnickými 
profesionály pomáhá lidem k ochraně a péči o zdraví. 
Disponujeme globálními daty. Využíváme vědecké 
poznatky. Naše řešení vycházejí z doporučení WHO, CDC, 
RKI a dalších odborných společností. Správnost našich 
preventivních postupů garantuje Česká společnost 
nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH).

Můžete s ní začít od začátku nebo v konkrétní 
fázi, která je pro vás aktuálně relevantní 
a nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
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Přistupte komplexně k prevenci infekcí ve své nemocnici 
a připojte se k naší společné misi.

Analýza
Standardizovaná hodnocení pomocí 
kvalitativních i kvantitativních měření 
a konzultací s HARTMANN experty.

Diskuse
Otevření debaty o potenciálních přínosech 
při zlepšování procesů ke snížení HAI. 

Podpora
Workshopy a pozorování zdravotnických 
týmů s cílem identifikovat kritické 
okamžiky.

Implementace
Zavádění definovaných opatření, 
která vedou k úspěšně realizaci 
Mise: Prevence infekcí.

Surveillance
Pravidelná review a monitoringy 
provedených opatření, nastavení 
systému průběžného zlepšování 
procesů. 

Proces Mise: Prevence infekcí

Spojme síly pro společnou Misi: Prevenci infekcí 
a spolupracujme na procesu zlepšování a minimalizaci dopadů 
infekcí spojených se zdravotní péčí.

Pro více informací navštivte webové stránky missionprevention.cz, naskenujte QR kód nebo věnujte 
pozornost dalším materiálům o prevenci HAI. Připravili jsme pro vás speciální podklady k prevenci 
infekcí močového traktu a prevenci infekcí u zavádění periferního a centrálního žilního katetru.

Připojte se 

Co je Mise: Prevence infekcí?

1Carl Suetens a ost: Prevalence of healthcare-associated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care 
hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017; Surveillance and outbreak report, 2018.
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Vysoká stresová zátěž pro personál
a méně času na odpovídající péči
o pacienty.

Stresová 
zátěž

Reputační 
rizika
S Misí: Prevence infekcí 
předcházíte reputačním rizikům.

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ V ČR1

VLIV NA ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Mise: Prevence infekcí 
omezuje ekonomická rizika. 

Ekonomická 
rizika

S našimi odbornými znalostmi, 
portfoliem a službami jsme tu 
s vámi na každém kroku procesu 
minimalizace dopadů HAI.


