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Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

HISTORIE A AKTIVITY SHNU 



2009 – 2012

V rámci projektu 
incidenční sběr dat –

smluvní zapojení 
(projekt – úhrada).

06/2009 start pilotního 
provozu systému 

NSHNU.

2013 – 2014
Od 1. 1. 2013 správcem registru 
jmenován ÚZIS ČR – plán zařadit 

do zákona o zdrav. službách 
NRNNU

(Národní registr nežádoucích 
událostí a nozokomiálních nákaz) 

K 10/2014 aktivně a smluvně 
zapojeno celkem 82 PZS.

Od 1. 1. 2014 správou sytému 
pověřen ÚZIS ČR 

z rozhodnutí OZS MZ a ÚZIS 
je NSHNU jedním z registrů 

řešených v rámci 2. etapy eREG.

12/2014 první CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
pod vedením ÚZIS (Praha) –

příprava transformace
NSHNU na SHNU.

2015 - 2017

Realizováno celkem 
6 Celostátních setkání.

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení 
MZ ČR o zařazení sledování NU 

do Programu statistického 
zjišťování ČR na rok 2018.

Tvorba  metodických materiálů, 
revize plné verze metodiky,  

finalizace algoritmů.

7/2017 start pilotního sběru dat
o NU u ADP + analýza dat.

Historie a aktivity SHNU (1)

2018

2018

1-12/2018  
1. Celonárodní sběr dat 

o počtu NU u lůžkových PZS. 

Realizace dvou Celostátních 
setkání PZS zapojených 

v pilotním sběru dat SHNU.

Realizace 2. a 3. pilotního 
sběru dat u Agentur domácí 

zdravotní péče.



2019
1-12/2019 

2. Celonárodní sběr dat 
o počtu NU u lůžkových PZS. 

Odevzdávání dat o počtu NU 
+ analýza dat za rok 2018.

1. Revize všech metodických 
materiálů SHNU.

2020
1-12/2020

3. Celonárodní sběr dat 
o počtu NU u lůžkových PZS.

Odevzdávání dat o počtu NU 
+ analýza dat za rok 2019.

Kultivace Národního Portálu 
SHNU – tvorba metodických 

videonávodů. 

2021
1-12/2021

4. Celonárodní sběr dat 
o počtu NU u lůžkových PZS. 

Odevzdávání dat o počtu NU 
+ analýza dat za rok 2020.

2. Revize všech metodických 
materiálů SHNU.

Veřejně dostupná data v 
rámci SHNU 

– zveřejnění Analýz pro 
veřejnost. 

Historie a aktivity SHNU (2)

*Z důvodu epidemie COVID-19 
a významné zátěži na zdravotnické 
pracovníky v klinické praxi a s ohledem 
na epidemická opatření nebylo možné 
v roce 2020 a 2021 uskutečnit celostátní 
setkání SHNU. 

Kultivace Národního Portálu 
SHNU – zveřejnění 

metodických videonávodů      
SHNU.

Kultivace Národního Portálu 
SHNU – příprava podkladů a 
zpřístupnění interaktivních 
vizualizací na webu SHNU.

4. Pilotní sběr ADP + analýza
12/2018 Pilotní sběr o NU 
u ADP UKONČEN z důvodu 

vysoké administrativní zátěže 
personálu.

Kultivace
Národního Portálu SHNU, 
další projektová činnost k 

podpoře kvality péče 
(AZV ČR, KDP).

2022
1-12/2022

5. Celonárodní sběr dat 
o počtu NU u lůžkových PZS. 

Odevzdávání dat o počtu 
NU + analýza dat za rok 

2021.

2. Revize všech metodických 
materiálů SHNU 
– pokračování.



Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

HLAVNÍ ÚČEL SHNU – METODIKA



SHNU – hlavní účel 

Sledování výskytu nežádoucích událostí (NU) v klinické praxi a následné předání dat do centrálního 
systému.

Tvorba metodických materiálů (metodiky, videonávody), které jsou odborné i laické veřejnosti dostupné 
na Národním webovém portálu SHNU (www.shnu.uzis.cz).

Metodická podpora při hlášení NU dle jednotné terminologie, posílení edukačních procesů cílových skupin 
zdravotnických pracovníků a uplatňování preventivních opatření. 

Cílem portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro PZS v identifikaci rizik spojených 
s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci 
a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Analýza dat s možností „benchmarkingu“ mezi jednotlivými kategoriemi PZS (interní vizualizace dat).

http://www.shnu.uzis.cz/


Metodické materiály dostupné laické i odborné veřejnosti.



POVINNÝ SBĚR DAT
Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)



Povinný sběr dat od roku 2018
• Hlavním cílem je shromáždění a analýza dat o výskytu NU u lůžkových PZS v ČR a snaha o nastavení účelných

preventivních a nápravných opatření.

• Metodika sledování NU vychází z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence
a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ze dne 9. června 2009 (2009/C 151/01).

• Povinnost sledování nežádoucích událostí vyplývá z vyhlášky o Programu statistických zjišťování na příslušný rok
(aktuálně vyhláška č. 466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021).

• Nežádoucí události Pád a Dekubitus jsou u všech PZS lůžkové péče povinně sledované hodnoty, ostatní nežádoucí
události jsou sledovány na základě rozhodnutí vedení jednotlivých PZS.

• Data jsou hlášena prostřednictvím výkazu L (MZ) 3-01 – o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální
hodnocení.

• V rámci metodické podpory sběru dat byly vytvořeny edukační videonávody se zaměřením především na správné
vyplnění výkazu L (MZ) 3-01.



Odevzdané údaje za rok 2020

Kategorie zařízení / 
poskytovatele Celkem

Sledování následné a 
dlouhodobé péče (LDN, NIP, 

DIOP) u pádů a dekubitů

A 18 9

B* 125 59

S 14 -

P 25 -

N 108 -

L 119** -

K 26 -

Celkem 435 68

fakultní a velké nemocnice akutní péče

ostatní nemocnice akutní péče

specializované nemocnice / centra

psychiatrické nemocnice 

nemocnice následné péče, LDN 
a hospicová péče

lázně, léčebny

kojenecké ústavy

* pod kategorii B jsou sloučeny původní kategorie nemocnic B, C a D
** z toho u 9 PZS nebylo možné poskytovat zdravotní služby z důvodu uzavření pracoviště v souvislosti s pandemií COVID-19. Nedošlo tak k vykázání žádné NU. 



INTERNÍ SYSTÉM INTERAKTIVNÍCH VIZUALIZACÍ
Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)



Analýzy pro PZS – interní interaktivní vizualizace

Přístup POUZE pro oprávněné osoby za dané PZS.

Přístup k datům / analýzám za všechna období sběru dat SHNU.

Data jsou zobrazena v tabulkách a grafech s možností různých 
filtrů (všechny kategorie, vlastní kategorie, volba období, volba 
absolutního počtu NU / přepočtu NU na 1000 pacientů).

Každá oprávněná osoba daného PZS má možnost generování 
souhrnného reportu dle vlastních požadavků na jeho obsah.



Možnosti zobrazení dat v interní části webu
Celkový přehled NU za rok 2020 – konkrétní PZS (zdroj SHNU 2021)

Absolutní počet NU Počet NU na 1000 pacientů



VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE „OPEN DATA“
Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)



• Prezentace hlášených počtů nežádoucích událostí u poskytovatelů
zdravotních služeb lůžkové péče v ČR k využití laickou veřejností.

• Uživatel má přístup k anonymizovaným datům počtů hlášených NU
s možností využití různých funkcionalit (přehled NU všech kategorií PZS, Trendy NU v

čase, Pozice kategorií PZS podle počtu/četnosti NU, Srovnání dle typu NU/PZS).

Analýzy výskytu NU pro veřejnost

Prezentovaná data neslouží ke srovnávání, či dokonce tvorbě „žebříčků“ kvality péče a rizik
na národní úrovni, ale zejména k podpoře kvality péče jednotlivých poskytovatelů
zdravotních služeb a jejich schopnosti sledovat rizika péče. Úloha veřejně prezentovaných
dat je významná také s ohledem na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice
nežádoucích událostí v klinické praxi.



Možnosti zobrazení veřejně dostupných dat 



Možnosti zobrazení dat ve veřejné části webu
Možnosti filtrů:
• Volba období
• Volba NU
• Volba jednotek



BUDOUCÍ ROZVOJ A ZÁVĚR
Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)



Budoucí rozvoj 

diskusní fórum/chat ve veřejné části webu

přehled přístupů a využití zdrojů

metodické video – veřejná část (podpora odpovídající interpretace dat)



Závěr

Přínos pro PZS
- sběr dat o počtu hlášených NU je důležitý především
z hlediska prevence NU a zkvalitňování péče v klinické praxi

- důležitá je také správná identifikace NU a odpovídající
zařazení do příslušné kategorie NU (pozor na záměnu
příčiny s následkem NU)

- význam kontinuální metodické podpory ze strany týmu
SHNU

- využitelnost interaktivních vizualizací jednotlivými
PZS – pozitivní zpětná vazba od PZS

Přínos pro veřejnost

- veřejně dostupná data umožňují sdílení informací /
řešení problémů, vzájemné učení mezi poskytovateli

- zveřejňování anonymních dat a apel na jejich správnou
interpretaci – racionální přístup ke vnímání bezpečí péče
a edukaci laické veřejnosti



Systém hlášení nežádoucích událostí

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

společné pracoviště

Děkujeme za pozornost*

*a také kolegům z web studia
a analytického týmu


