
 

Proces ověření totožnosti,  
tedy identifikace pacienta, je 
nezbytným předpokladem pro 
poskytování úspěšné a bezpečné 
zdravotní péče. 
 

Identifikaci pacientů v naší 
nemocnici zajišťujeme, mimo jiné, 
i pomocí identifikačního náramku, 
na kterém jsou vytištěny údaje  
o konkrétní osobě, a který 
představuje prevenci nežádoucích 
situací a jejich možných důsledků. 
 

 

Proč je identifikace nezbytná? 

Identifikační náramek nám vždy a 
za všech okolností pomůže ověřit 
totožnost nemocného. 

 
Maximalizuje Vaše bezpečí v 
průběhu léčby a omezuje 
případné nežádoucí záměny 
pacientů (nejen) se stejnými 
jmény.  

 

 
 
Mimo to se identifikace pomocí 
náramku využívá u rizikových 
činností - před podáním léčiv, 
krve a transfuzních přípravků, 
před odebíráním vzorků 
k laboratornímu vyšetření.  
Dále náramek využíváme, pokud 
má pacient pozměněný stav 
vědomí, před diagnostickými  
a terapeutickými výkony, atd. 
 

Jak identifikace probíhá? 

Nejprve jsou zavedeny do 
Nemocničního informačního 
systému Vaše osobní údaje. 
Poté jsou termálním tiskem 
vytištěny údaje na identifikační 
náramek. 
 

 
 

Kromě čárového kódu zde 
naleznete Vaše jméno, příjmení, 
datum narození a oddělení  

 
 
nemocnice, na kterém budete 
hospitalizováni. 

 
Náramek Vás nesmí škrtit, 

tahat, ale nesmí být ani natolik 
volný, aby mohl sklouznout, 
rozpojit se nebo se ztratit. 

 

 
 
Identifikační náramek prosíme, 
nesundávejte po celou dobu 
hospitalizace. 
 
Co dělat v případě ztráty či 
poškození náramku? 

Pokud dojde ke ztrátě 
identifikačního náramku, k jeho 
poškození či stržení, nebo jsou 
údaje na něm rozmazané, 
nečitelné, okamžitě prosím 
kontaktujte personál na oddělení. 
 
V těchto případech musí být 
neprodleně vytištěn a připevněn 
nový náramek. 
 

 
 

K definitivnímu odstranění 
identifikačního náramku dochází 
až při Vašem propuštění do 
domácího léčení nebo při převozu 
do jiné nemocnice. 
 
Náramek přitom odstraňuje vždy 
personál oddělení. 
 
Prosím, pamatujte vždy na to, 
že... 
- Identifikační náramek je 

nepřenosný. 
- Jeho čitelnost umožňuje  

Vaši správnou identifikaci 
kdekoliv v rámci nemocnice,  
i při vyšetření na různých 
odděleních. 

- Náramek zajišťuje Vaši 
bezpečnost v rámci procesu 
poskytování zdravotní péče  
a během celé hospitalizace. 

 

Nepodceňujeme rizika spojená se 
špatnou identifikací pacienta. 
Nepodceňujte je, prosím, ani Vy. 

 

Vaše nemocnice 
 

Identifikace pacientů ve Vsetínské nemocnici a.s. 


