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P R Í P A D O V Á  Š T Ú D I A

IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉMY, s. r. o.

Fakultná nemocnica s  poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v  Prešove 

koncom roka 2011 zaviedla celoplošne identifi káciu pacientov 

identifi kačnými náramkami, ktoré im dodala spoločnosť Identifi kační 

systémy, s.r.o. Nemocnica v Prešove je prvým zdravotníckym zariadením 

na Slovensku, ktoré sa rozhodlo týmto spôsobom zlepšiť starostlivosť 

o  pacientov. Predovšetkým bezpečnosť pacientov v  nemocnici 

rozhodovala pri úvahách, či identifi kačné náramky zaviesť na všetkých 

oddeleniach. Identifi kačný náramok ušetrí obsluhujúcemu personálu 

čas, a pacient sa cíti bezpečnejšie.

Prešovská nemocnica J. A. Reimana

Každý pacient pri príjme na hospitalizáciu dostane identifi kačný náramok od 

sestry. Sestra pacienta oboznámi s dôvodmi používania identifi kačných náramkov. 

Identifi kačné náramky v  Prešovskej nemocnici sa používajú popisovateľné. Je 

možné si vybrať a  popísať identifi kačné náramky dátami podľa nastavených 

štandardov bezpečnosti pacienta v  danej nemocnici.  Potom identifi kačný 

náramok plní svoju funkciu ako základný komunikačný prostriedok. Vďaka 

identifi kačnému náramku sa znižuje riziko pochybenia zdravotníckeho personálu 

a zvyšuje sa pacientova bezpečnosť.

 Identifi kačný náramok je vodeodolný, testovaný proti alergickým reakciám, je 

neprenosný a  na ruke pacienta môže zostať po celú dobu hospitalizácie. Pokiaľ 

je hospitalizácia dlhodobá, identifi kačný náramok je možné obmieňať podľa 

nutnosti, nie skôr ako za 14-21 dní hospitalizácie. 

Identifi kácia pacienta identifi kačnými náramkami je bežná ako v  USA, tak 

v  mnohých štátoch Európskej Únie. V  Českej republike používajú celoplošne 

identifi káciu pacienta identifi kačnými náramkami takmer všetky štátne nemocnice 

ako aj súkromné zdravotnícke zaradenia.


