
Nemocnice HavlNemocnice Havlííččkkůův Brod v Brod 

NahrazovNahrazováánníí zdravotnickýchzdravotnických

pompomůůcek z PVCcek z PVC



Nemocnice poskytuje svNemocnice poskytuje svéé sluslužžby spby spáádovdovéé oblasti oblasti ččíítajtajííccíí kolem 100 tiskolem 100 tisííc obyvatel. c obyvatel. 
RoRoččnněě je zde hospitalizovje zde hospitalizovááno tno téémměřěř 25 tis25 tisííc pacientc pacientůů, p, přřiiččememžž nemocnice  nemocnice  
vv sousouččasnosti disponuje 561 lasnosti disponuje 561 lůžůžky. ky. 
VV ambulantnambulantníí ččáásti rosti roččnněě ooššetetřříí lléékakařři a zdravotni a zdravotníí sestry zhruba 203 tissestry zhruba 203 tisííc pacientc pacientůů..
V roce 2011 nemocnice proV roce 2011 nemocnice proššla reakreditala reakreditaččnníím m ššetetřřeneníím u  Spojenm u  Spojenéé akreditaakreditaččnníí
komise, o. p. s.komise, o. p. s.

Nemocnice HavlNemocnice Havlííččkkůův Brod, p. o. je modernv Brod, p. o. je moderníí, velice dob, velice dobřře vybavene vybavenéé zdravotnickzdravotnickéé
zazařříízenzeníí, jeho, jehožž historie se zahistorie se začčala psala psáát pt přřed 111 lety.ed 111 lety.

ISO 15 189 :2007 v ISO 15 189 :2007 v ččervnu 2010  ervnu 2010  -- mikrobiologie, mikrobiologie, 
parazitologie, mykologie, imunologie, sparazitologie, mykologie, imunologie, séérologie (do rologie (do 
roku 2013)roku 2013)

ISO 15 189 :2007  v ISO 15 189 :2007  v ččervnu 2011 ervnu 2011 -- biochemie, biochemie, 
sséérologie (do  roku 2013)rologie (do  roku 2013)

AUDIT I NASKL AUDIT I NASKL -- HematologickHematologickáá laboratolaboratořř v dubnu v dubnu 
2011 (do  roku 2013)2011 (do  roku 2013)



PVC ve zdravotnictvPVC ve zdravotnictvíí

Z hlediska ochrany zdravZ hlediska ochrany zdravíí pacientpacientůů je hlavnje hlavníím problm probléémem PVC mem PVC 
poupoužžititíí zmzměěkkččujujííccíích lch láátek na btek na báázi esterzi esterůů kyseliny ftalovkyseliny ftalovéé, tzv. , tzv. 
ftalftalááttůů. Ty se do PVC p. Ty se do PVC přřididáávajvajíí, aby se dos, aby se dosááhlo pohlo požžadovanadovanéé
flexibility zdravotnickflexibility zdravotnickéé pompomůůcky.  Protocky.  Protožže tyto le tyto láátky nejsou vtky nejsou v PVC PVC 
pevnpevněě vváázzáány, mohou bny, mohou běěhem lhem lééččebných procedur zebných procedur z pompomůůcek cek 
unikat do tunikat do těěla pacientla pacientůů. Jde o l. Jde o láátky silntky silněě lipofilnlipofilníí.  Existuje asi 40 .  Existuje asi 40 
druhdruhůů ftalftalááttůů, p, přřiiččememžž nejbnejběžěžnněějjšíším zmm změěkkččovadlem PVC je di(2ovadlem PVC je di(2--
ethylhexyl) ftalethylhexyl) ftaláát (DEHP).  Pout (DEHP).  Použžíívváánníí ššesti nejrizikovesti nejrizikověějjšíších ftalch ftalááttůů, , 
vvččetnetněě DEHP,  jiDEHP,  jižž bylo zakbylo zakáázzááno v kosmetice, v hrano v kosmetice, v hraččkkáách a ch a 
daldalšíších výrobcch výrobcíích pro dch pro děěti. ti. 



PPřřííklady nklady něěkterkteréého zdravotnickho zdravotnickéého ho 
vybavenvybaveníí z PVCz PVC

�� krevnkrevníí vaky a setyvaky a sety
�� nosogastricknosogastrickéé sondysondy
�� dialyzadialyzaččnníí sety, vakysety, vaky
�� katkatéétry try 
�� zzáásobnsobnííky na nitroky na nitrožžilnilníí roztoky roztoky 
�� zzáásobnsobnííky na nitroky na nitrožžilnilníí vývýžživu ivu 
�� sousouččáásti syststi systéému nitromu nitrožžilnilníí vývýžživy ivy 
�� laboratornlaboratorníí potpotřřeby eby 
�� inhalainhalaččnníí masky masky 



V srpnu 2007 byl management NHB osloven zV srpnu 2007 byl management NHB osloven záástupci neziskovstupci neziskovéé
organizace ARNIKA sorganizace ARNIKA s nabnabíídkou spoluprdkou spoluprááce v oblasti nce v oblasti nááhrady hrady 
zdravotnických pomzdravotnických pomůůcek vyrobených zcek vyrobených z PVC. PVC. 

VV ttééto dobto doběě byl vytvobyl vytvořřen pilotnen pilotníí projekt, který byl souprojekt, který byl souččááststíí
kampankampaněě –– „„Nehrajme si sNehrajme si s PVCPVC““

PROJEKT V NHBPROJEKT V NHB



Mezi nejohroMezi nejohrožženeněějjšíší skupinu pacientskupinu pacientůů patpatřříí dděěti a to pti a to přředevedevšíším na m na 
jednotce intermedijednotce intermediáárnrníí ppééčče o novorozence.e o novorozence.

CCíílem projektu bylo omezenlem projektu bylo omezeníí nebo zcela zabrnebo zcela zabráánněěnníí poupoužžíívváánníí PVC PVC 
tam, kde hroztam, kde hrozíí významnvýznamnéé uvoluvolňňovováánníí nebezpenebezpeččných lných láátek, kdy tek, kdy 
mmůžůže doche docháázet i kzet i k ppřříímméému ohromu ohrožženeníí zdravzdravíí ččlovlověěka a ka a žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí..

TTíímto projektem je podporovmto projektem je podporováánono zvýzvýššeneníí bezpebezpeččnosti a kvality nosti a kvality 
poskytovanposkytovanéé ppééčče.e.

CCííl projektul projektu



AuditnAuditníí ččinnost zaminnost zaměřěřenenáá na monitoring na monitoring pompomůůcek cek projednotku intermediprojednotku intermediáárnrníí ppééčče o e o 
novorozence ulonovorozence uložžených vených v centrcentráálnlníím skladu vm skladu v NHB. Na zNHB. Na záákladkladěě zpracovzpracováánníí výsledkvýsledkůů
bylo prokbylo prokáázzááno, no, žže jie jižž 75 % výrobk75 % výrobkůů je  bez ftalje  bez ftalááttůů..

PPřři auditu zdravotnických pomi auditu zdravotnických pomůůcek se ukcek se ukáázalo, zalo, žže nebezpee nebezpeččnnéé ftalftalááty obsahuje ty obsahuje 
25 % pom25 % pomůůcek poucek použžíívaných na intermedivaných na intermediáárnrníí ppééčči. i. 

JednJednáá se pse přředevedevšíším o pomm o pomůůcky, ktercky, kteréé se pouse použžíívajvajíí dlouhodobdlouhodoběě a jsou zavedeny do a jsou zavedeny do 
ttěěla novorozence. la novorozence. 

Jsou to napJsou to napřřííklad :klad :
�� transftransfúúznzníí soupravysoupravy
�� infuzninfuzníí setysety
�� pupepupeččnníí sondy sondy 
�� spojovacspojovacíí hadihadiččkyky
�� tubusy na podporu dýchtubusy na podporu dýcháánníí,,
�� sousouččáásti inkubsti inkubáátortorůů a ventila ventiláátortorůů

PrvnPrvníí etapaetapa



DruhDruháá etapaetapa -- praktickpraktickáá výmvýměěnana nevhodných pomnevhodných pomůůcek za cek za 
bezftalbezftaláátovtovéé. Za. Začčalo se s jejich výmalo se s jejich výměěnou. nou. 

ProblProbléémm
Zjistili jsme, Zjistili jsme, žže ne něěkterkteréé pompomůůcky nelze nahradit. Acky nelze nahradit. Ačč jsme se snajsme se snažžili ili 
sebevsebevííc, nepodac, nepodařřilo se nilo se náám napm napřřííklad sehnat alternativnklad sehnat alternativníího výrobce ho výrobce 
rektrektáálnlníích rourek. Tato pomch rourek. Tato pomůůcka se pcka se přři oi oššetetřřovanovaníí pacientpacientůů poupoužžíívváá jen jen 
v krv kráátktkéém m ččasovasovéém intervalu.m intervalu.

ZajZajíímavostmavost
NNááhrada nevyhovujhrada nevyhovujííccíích dch děětských hratských hračček byla provedena nakoupenek byla provedena nakoupeníím m 
hrahračček bezftalek bezftaláátovtovéé veve ,, zv,, zvíířřececíích,, obchodech ch,, obchodech -- Zverimexu Zverimexu -- kde byly kde byly 
ve 100 % bezftalve 100 % bezftaláátovtovéé. V. V obchodech sobchodech s hrahraččkami pro dkami pro děěti se takovýto ti se takovýto 
pompoměěr zastoupenr zastoupeníí bezftalbezftalááttůů neobjevil.neobjevil.



FinanceFinance
NNááklady na výmklady na výměěnu se pohybovaly nu se pohybovaly řřáádovdověě vv tistisííccíích korunch korunáách.ch.

NapNapřřííklad:klad:

HadiHadiččka spojovacka spojovacíí Perfusor v dPerfusor v déélce 50 cm bez PVC stojlce 50 cm bez PVC stojíí 22,90 za kus.22,90 za kus.
HadiHadiččka spojovacka spojovacíí v dv déélce 50 cm  blce 50 cm  běžěžnněě poupoužžíívanvanáá stojstojíí 5,40 za kus.5,40 za kus.
RoRoččnníí spotspotřřeba v NHB teba v NHB téémměřěř 33 000 ks co33 000 ks cožž ččininíí 177 210 K177 210 Kčč..

HadiHadiččka spojovacka spojovacíí Perfusor v dPerfusor v déélce 150 cm bez PVC stojlce 150 cm bez PVC stojíí 43,75 za kus.43,75 za kus.
HadiHadiččka spojovacka spojovacíí v dv déélce 150 cm  blce 150 cm  běžěžnněě poupoužžíívanvanáá stojstojíí 11,10 za kus.11,10 za kus.

Z výsledkZ výsledkůů projektu se management nemocnice rozhodl pokraprojektu se management nemocnice rozhodl pokraččovat s ovat s 
postupnou npostupnou nááhradou pomhradou pomůůcek z PVC  i na dalcek z PVC  i na dalšíších oddch odděělenleníích ch --
hemodialýze a ARO.hemodialýze a ARO.



Je zJe zřřejmejméé, , žže se v Nemocnici Havle se v Nemocnici Havlííččkkůův Brod nepodav Brod nepodařřilo a ani ilo a ani 
vv budoucnosti nepodabudoucnosti nepodařříí stoprocentnstoprocentněě nahradit venahradit vešškerkeréé pompomůůcky za cky za 
bezftalbezftaláátovtovéé a to za to z ddůůvodu, vodu, žže ne něěkterkteréé výrobky zatvýrobky zatíím nemajm nemajíí
alternativu.alternativu.

NovorozeneckNovorozeneckéé oddodděělenleníí bylo prvnbylo prvníím zam zařříízenzeníím v Kraji Vysom v Kraji Vysoččina, ina, 
kterkteréé systematicky nahradilo standardnsystematicky nahradilo standardníí zdravotnickzdravotnickéé pompomůůcky cky 
bezpebezpeččnněějjšíšími.mi.

Nemocnice v Nemocnice v ČČR kterR kteréé zazaččaly saly s nahrazováním pomůcek z PVC:

PrvnPrvníí -- FakultnFakultníí nemocnice Olomoucnemocnice Olomouc
DruhDruháá -- Nemocnice Na Homolce.Nemocnice Na Homolce.
TTřřetetíí -- Nemocnice HavlNemocnice Havlííččkkůův Brod s Nemocnicv Brod s Nemocnicíí ČČeskeskéé BudBuděějovicejovice
ČČtvrttvrtáá -- Nemocnice LounyNemocnice Louny

ZZáávvěěrr



DDěěkujeme  za pozornostkujeme  za pozornost

MUDr. VMUDr. Vááclav Milclav Milááččekek
Bc. Lada NovBc. Lada Nováákovkováá


