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Evropská předmluva
Tento dokument (CEN/TS 16850:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 391 Ochrana
společnosti a obyvatel, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní
normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod…
Bezpečnost zdravotnických zařízení je velmi důležitá pro efektivní a kvalitní léčbu. Je to velmi
obšírné téma, a proto je základním cílem této Technické specifikace (TS), poskytnout všem
odpovědným osobám ve zdravotnických zařízeních návod pro lepší zvládnutí bezpečnosti.

Tato TS není norma systému managementu. TS předkládá konkrétnější návrhy bezpečnostních
opatření, které povedou k větší bezpečnosti zaměstnanců, zdravotnických zařízení, pacientů a dalších
lidí (občanů), kteří navštěvují tato zařízení. Důležitým faktem je, že TS není uzavřeným projektem, ale
očekáváme další vývoj tohoto dokumentu.

Řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních je dynamický proces, a proto TS předkládá návod,
který odpovědným osobám umožní vybrat si z různých technik, zlepšujících bezpečnost.

Je důležité zdůraznit, že napříč Evropskou unií existuje mnoho regulačních a právních omezení,
která je třeba vzít v úvahu při zavádění bezpečnostních technik a technologií. Užívání tohoto návodu
se může v každé zemi Evropské unie lišit v závislosti na systému zdravotnické péče.



1 Předmět normy
Tato TS poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou
lidí, důležitých respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách.

Tato TS se vztahuje na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například
psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby
samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a požární bezpečnost.

Tato TS není normou systému managementu, nicméně může být použita jako jeho součást, například
s EN ISO 9001.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


