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STATUT TÝMU KVALITY PÉČE
Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace, se sídlem č.p. 1,
439 85 Petrohrad, IČ 008 29 137
Ředitel Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace (dále jen „PLP“), vydává
tento Statut pro aplikaci standardů kvality péče a bezpečí.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tým kvality péče (dále jen „TKP“) je zřízen v souladu s Organizačním řádem PLP,
článek 7, odstavec 3.
2. Tým je poradním orgánem ředitele odpovídajícím za koordinaci a koncepční činnost
v procesu kontinuálního vzdělávání kvality péče v PLP.
3. Sídlem TKP je Psychiatrická léčebna Petrohrad, č.p. 1, PSČ 439 85.

Článek 2
Poslání a úkoly
1. TKP plní zejména tyto úkoly:
a) Na základě pokynů ředitele stanoví priority jednotlivých činností na úseku řízení
kvality péče a zpracuje jejich harmonogram.
b) Předkládá řediteli pravidelné informace o plnění harmonogramu procesu
kontinuálního zvyšování kvality péče.
c) Eviduje výskyt nežádoucích událostí, analyzuje je a navrhuje účelná opatření.
d) Analyzuje stížnosti na kvalitu zdravotních služeb a na základě této analýzy
navrhuje obecná opatření ke zvýšení kvality péče.
e) Pravidelně se seznamuje s výstupy hodnocení spokojenosti pacientů, analyzuje tyto
výstupy a využívá je v procesu zvyšování kvality péče.
f) Koordinuje přípravu k akreditaci PLP v souladu s akreditačními standardy SAK
ČR.
g) Předává informace z oblasti kontinuálního zvyšování kvality péče zaměstnancům
PLP formou seminářů.
h) Plní další úkoly v oblasti kontinuálního zvyšování kvality péče v PLP dle pokynů
ředitele.
2. TKP předkládá řediteli PLP roční zprávu o činnosti k 31. 1. následujícího roku.
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Článek 3
Členové týmu
1. Členy TKP písemně jmenuje a písemně odvolává ředitel PLP. Písemná rozhodnutí
ředitele PLP o jmenování a odvolání jednotlivých členů TKP se ukládají u manažera
kvality a jedno vyhotovení je určeno pro jmenovaného či odvolávaného člena TKP.
2. TKP má nejméně tři členy, zejména z řad zaměstnanců PLP.
3. Ředitel písemně pověří jednoho z členů TKP koordinací činností TKP, tj. vedením.
4. TKP se setkává minimálně 4x ročně, tj. vždy 1x v příslušném kalendářním čtvrtletí a
dále podle pokynu koordinátora (vedoucího) týmu.
5. Jednání TKP řídí vedoucí, v jeho nepřítomnosti jim pověřený člen TKP.
6. Vedoucí TKP pravidelně předkládá výstupy z jednání TKP řediteli PLP.
7. Jednání TKP mohou být přítomni i ostatní zaměstnanci PLP, avšak pouze s hlasem
poradním.
Článek 4
Externí spolupráce
1. TKP může s předchozím souhlasem ředitele PLP požádat o spolupráci odborníky nebo
odborné instituce, kteří nejsou jejími členy.
2. Činnost externích spolupracovníků bude odměněna pouze s předchozím souhlasem
ředitele PLP.
Článek 5
Zvláštní ustanovení
1. Člen TKP je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozvěděl v souvislosti se svým členstvím v TKP, a neprodleně sdělovat řediteli PLP
veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit nestrannost a nepodjatost při jeho
činnosti. Rovněž je mu zakázáno pořizovat kopie a opisy pracovních podkladů pro
potřeby třetích osob. Musí si být vědom skutečnosti, že návrhy a dokumentace je
duševním vlastnictvím Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace.
2. Současně je povinen zachovávat ochranu osobních údajů obsažených v dokumentaci,
se kterou přijde do styku během jeho činnosti, a to dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („dále jen
Nařízení“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném
znění.
3. Každý jmenovaný člen TKP před zahájením své činnosti v týmu bude prokazatelným
způsobem seznámen se „Statutem týmu kvality“ a dále bude poučen o povinnosti
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mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s činností
v TKP.
4. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 článku 5 Statutu TKP se vztahují také na další
osoby, které se účastní jednání komise jako hosté a na externí odborníky.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Funkční období jmenovaných členů TKP je do doby než budou ředitelem PLP
písemně odvoláni.
2. Tento Statut TKP nabývá účinnosti dnem podpisu ředitele PLP.
3. Změny a doplňky Statutu TKP podléhají schválení ředitele PLP.

V Petrohradě dne:

Ing. Ladislav Henlín
ředitel PLP
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