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Európske Vyhlásenia nemocničného lekárenstva

1. Úvodné vyhlásenia a riadenie (7 vyhlásení)

2. Výber, obstarávanie a distribúcia (7 vyhlásení)

3. Výroba a príprava liekov (8 vyhlásení)

4. Služby klinickej farmácie (11 vyhlásení)

5. Bezpečnosť pacienta a zabezpečovanie kvality (11 vyhlásení)

6. Vzdelávanie a výskum (5 vyhlásení)
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Ako sme na tom?

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s. Liptovská nemocnina MUDr. Ivana Stodolu

Národný ústav detských chorôb, Bratislava NsP Brezno, n.o.

NOU UNB - Nemocnica akad. L. Dérera

UN Bratislava, Nemocnica Ružinov Univerzitna nemocnica Martin

Nemocnica Levice, SNP 19, 93401 Levice Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava

Nemocnica A.Wintera n.o. Piestany Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica Fakultná nemocnica Trnava

FNsP Žilina Fakultná nemocnica Nitra

Nemocnica sv.Cyrila a Metoda Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Nemocničná lekáreň, Nemocnica Zvolen Fakultná nemocnica v Trenčíne

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Nemocnica Malacky

The National Institute of cardiovascular deseases 28.5.2019 Nemocnica Komárno

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Nemocničná lekáreň NsP Považská Bystica

NKE 28.5.2019 FNsP Nové Zámky

NUTPCHaHCH 28.5.2019 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Nemocnica AGEL Komárno
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Nástroj na vlastné vyhodnocovanie

• určený pre vedúcich lekárnikov (oficiálne hodnitenie)

• pravidelne hodnotiť úroveň implementácie

• sledovať zmeny v úrovni implementácie

• výsledky porovnať podobnými nemocnicami v SR ale aj v 

zahraničí

• vytvorenie individuálneho akčného plánu



Nástroj na vlastné vyhodnocovanie

• úroveň implementácie sumárne, resp. po sekciách,

• vyjadruje sa v percentách,

• hodnotenie je anonymizované,

• primárne a sekundárne priority – úroveň uskutočniteľnosti 

a úroveň prospešnosti,

• pomocné dokumenty a materiály.











Ako na to?

• Prihlásiť sa na webovú stránku: http://sat.eahp.eu/en/home

• Vytvoriť si účet.

• Vybrať, či ide o vlastné alebo úradné hodnotenie.

• Sekcia A – údaje o nemocnici.

• Sekcia B – pomocou bodovacieho systému hodnotenie úrovne 
implementácie 44 Vyhlásení rozdelené do šiestich sekcii.

• Vytvorenie akčného plánu (PDF dokument).

• Akčný plán priorít (primárne a sekundárne priority).

• Porovnávať nemocnicu s inou, zmeniť priority.

• Opakovať najneskôr o 6 mesiacov.

http://sat.eahp.eu/en/home
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