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ABSTRAKT 
Téma diplomové práce: Aplikace managementu rizik u výrobce zdravotnických prostředků 

 

Diplomová práce se zaměřuje na důležitost správného provádění managementu rizik a jeho 

začlenění do systému managementu kvality výrobce zdravotnických prostředků. V úvodu je 

pozornost soustředěna na teoretická východiska problematiky a představení společnosti 

ARROW International CR, a.s. včetně popisu aplikace managementu rizik. Praktická část 

obsahuje analýzu slabých míst managementu rizik a návrh na snižování vybraných rizik, kde 

na praktických příkladech představuje originální metodiku ke snižování rizik. V závěrečné 

části dochází ke zhodnocení návrhu a nabízí možnosti dalšího zlepšování v oblasti 

managementu rizik, zejména technikou lidských faktorů. 

 

Klíčová slova: management rizik, zdravotnické prostředky, katetr, analýzy rizik, technika 

lidských faktorů, snižování rizik. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
Diploma Thesis Theme: The Application of Risk Management at Medical Devices Producer 

 

The Diploma Thesis focuses on importance to effectively implement and integrate the risk 

management into the Quality Management System at medical device manufacturer. At the 

beginning, there is illustrated a theme background and an introduction of ARROW 

International CR, a.s. including the description of risk management application within the 

organization. Analytical part contains an analysis of risk management weaknesses and a 

proposal to reduce selected risks, where on real case studies new original methodology how to 

reduce the risks is being introduced. In conclusive sections, proposed actions are evaluated 

and in addition, there are also listed the options how to further improve the risk management 

processes, mainly with using the human factors engineering.  

 

Keywords: risk management, medical devices, catheter, risk analysis, human factors 

engineering, risk reduction. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
5 M Člověk, stroj, metoda, materiál a měření  

AICP Korporátní politika společnosti Teleflex 

AQL Nejhorší přijatelná hodnota průměrného procenta neshodných jednotek ve 

výrobním procesu [12] 

BS Označení normy vydané britským normalizačním institutem 

CL Střední přímka 

Cpk Index způsobilosti procesu 

CTF Kritické vady pro funkčnost produktu 

DFMEA FMEA návrhu výrobku 

DOE Plánování experimentů 

FDA Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

FMEA Analýza příčin vad a jejich následků 

FTA Analýza stromu poruchových stavů 

GRR Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti při analýzách systému měření 

HA Analýza nebezpečí 

HFE Technika lidských faktorů 

ISO Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

LSL Dolní toleranční mez 

PFMEA FMEA procesu 

PPM Počet vadných kusů v milionu vyrobených produktů 

RAQA Interní předpis společnosti Teleflex 

RED Interní předpis společnosti Teleflex 

RPN Rizikové číslo 

RSK Analýza rizik společnosti Teleflex 

SPC Statistická regulace procesu 

UFMEA Uživatelská FMEA 

USL Horní toleranční mez 
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ÚVOD: 
Management rizik je v dnešní době absolutně nezbytnou součástí řízení jakékoliv 

organizace. Speciálně v oblasti výroby zdravotnických prostředků se jedná o nutný 

předpoklad, kterému je z pohledu zainteresovaných stran věnována náležitá pozornost. 

Chvilková nepozornost při výrobě, manipulaci s výrobkem či jeho užívání zde může mít 

fatální následky, neboť každá chyba, která se objeví na finálním produktu nebo při jeho 

použití, může znamenat ohrožení toho nejcennějšího, tedy lidského života. 

Začněme ale nejprve od úplného začátku. Jak uvádí Lokas [8], všechny organizace dnes 

musí čelit globalizaci, ekonomickým a konkurenčním tlakům na snižování ceny vlastních 

produktů, neočekávaným požadavkům zákazníků a samozřejmě i přísnému dohledu vládních 

a certifikačních organizací, přičemž realita je taková, že raději kvalitu vlastních produktů 

kontrolují, než aby ji začlenili přímo do procesu. Systém managementu kvality většina z nich 

používá jen jako úložiště dat, místo aby jej využili jako důležitý nástroj pro kontinuální 

zlepšování kvality a snižování cen. Jejich systém je nepružný, neumožňuje provádět 

rozhodnutí na základě dat, a tudíž nelze řádně provádět odhalení problémů a jejich příčin, což 

je kritické pro preventivní a proaktivní přístup. Pokud tyto organizace neučiní změnu, zařadí 

se mezi ty, jež musí neustále vynakládat prostředky na odstranění stále se opakujících 

problémů. 

Ptáte se, kudy z toho ale ven? Změňte svůj systém managementu kvality, zahajte proces 

učení se a zlepšování. Lokas [8] celý proces nazývá uzavřeným okruhem procesu kvality: 

- v rámci návrhu a vývoje nového produktu používejte zkušenosti a dříve získaná data, 

vyvarujte se opakování stejných chyb, analyzujte data za účelem zlepšení návrhu 

produktu, umožněte jednoduchou vyrobitelnost a servis produktu, 

- optimalizujte plány procesu současně s návrhem produktu pro úspěšné rozjetí výroby, 

využijte předcházejících dat o způsobilostech a kapacitách výrobních procesů, 

provádějte změny procesů k rychlejší implementaci a redukci chyb, 

- aktivně řiďte své dodavatele, vyvarujte se vadných a pozdních dodávek, podporujte 

vzájemnou spolupráci a komunikaci s dodavateli, 

- mějte pod kontrolou pracovníky, stroje, postupy, materiál a měření v každém kroku 

výrobního procesu, auditujte procesy a sbírejte o nich data, vizualizujte je a reagujte 

na trendy, které mohou vést k neshodám, 

- sbírejte a analyzujte data o problémech na trhu, reklamacích a příležitostích ke 

zlepšení, 
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- jasně identifikujte příčiny vad výrobků vrácených z trhu, rychle a definitivně zjednejte 

nápravu, 

- vše, co jste se v předcházejících bodech naučili využijte k dalšímu zlepšení návrhu 

produktu a výrobních procesů.  

 

Tento přístup tzv. uzavřeného okruhu nabízí způsob neustálého zlepšování kvality 

vlastních produktů. Z pohledu integrace je uzavřený okruh vizí a management rizik nástrojem, 

jak úspěchu dosáhnout. Úspěchem v tomto případě nerozumíme pouze rychlejší vstup nového 

produktu na trh a jeho další snižování ceny, ale i zvýšenou loajalitu zákazníků a pozvednutí 

dobrého jména značky vlastních produktů. To vše ve výsledku povede k posílení pozice na 

stávajícím a snažší vyhledávání a vstup na nové trhy, což je primárním cílem každé 

organizace. 

Proto si tato práce klade za cíl představit management rizik jako jeden z nejdůležitějších 

nástrojů chránících zájmy zákazníků a uživatelů produktu a nabídnout čtenáři ukázku cesty, 

jak docílit klidného spánku bez rizika ohrožování finančního zdraví organizace například 

nutností stahování vlastních produktů z trhu, splácení náhrad za škody způsobené vadným 

produktem či vyklízení pozice na trhu konkurenci. 

Management rizik umožňuje neustále více a více poznávat vlastní procesy a produkty 

organizace, dokumentovat firemní know-how, vyhledávat příležitosti ke zlepšení, definovat 

požadované kontroly, odhalovat slabá místa procesů či produktů, ale zejména předcházet 

budoucím problémům. Kvalita výrobku a rychlost inovací v současnosti rozhodují. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY 

1.1 Management rizik v prostředí výrobce zdravotnických 
prostředků 

Management rizik v prostředí výrobce zdravotnických prostředků má za cíl zejména 

předejít neočekávaným situacím při používání těchto produktů. Jak již bylo řečeno v úvodu 

této práce, jakákoliv chyba, ať už při výrobě nebo při používání produktu může mít nedozírné 

následky, neboť v ohrožení je to nejcennější. Lidský život.   

Orientací na ochranu lidských životů nabírá management rizik zcela jiný rozměr než jak 

je zvykem u většiny současných firem, zejména těch menších. Je již nedostatečné tvořit 

analýzy rizik pouze pro auditora za účelem získání vlastního certifikátu o splnění požadavků 

mezinárodního standardu, ale zejména je důležité, aby dokumenty byly tvořeny zodpovědně, 

byl jim věnován dostatek zdrojů a dostatečná pozornost ze strany vrcholového vedení 

organizací. Principy managementu rizik musí platit po celou dobu životního cyklu 

zdravotnického prostředku, tedy přes všechny fáze jeho životnosti (od původního návrhu až 

po konečné vyřazení z provozu a likvidaci). Veškeré analýzy musí být živé, aktualizované a 

maximálně přesné. 

O tom, zda dokumentovaná rizika jsou přijatelná či nikoliv, rozhoduje každá organizace 

sama. Měla by mít vlastní postup či politiku pro určení kritérií přijatelnosti rizika. Tato 

kritéria samozřejmě mohou, a také se tak často v praxi skutečně stává, vycházet ze zkušeností 

s obdobnými produkty nebo vyhledáním, co může být akceptováno regulativy, uživateli 

produktu či pacienty. 

 

1.2 Obecné požadavky na management rizik 

Následující odstavce zahrnují několik požadavků a doporučení pro systém řízení rizik 

tak, jak jsou doporučeny v [23] pro organizace zabývající se výrobou zdravotnických 

prostředků. 

o Proces managementu rizik je doporučeno kompletně integrovat do systému 

managementu kvality (včetně směrnic, postupů, záznamů a ostatních 

dokumentů). Jak a proč integrovat nejlépe popisuje Nenadál [11]. 

o Dokumenty nebo záznamy vznikající z činností probíhajících v rámci 

managementu rizik mohou být udržovány nebo referencovány v dokumentaci 

řízení rizik nebo jiných příslušných souborech dokumentů. 
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o Po celou dobu životního cyklu výrobku musí fungovat oboustranná vnitřní i 

vnější komunikace. Její způsob a hloubka musí být ušita na míru dané 

organizaci. Vnitřní komunikace si klade za cíl informovanost vlastních 

zaměstnanců, aby si byli vědomi rizik, která zůstávají po implementaci opatření. 

Vnější komunikace pak zahrnuje nutné informace o rizicích pro uživatele 

produktu. Zde se jedná např. o štítky s varováním, návody k použití výrobku, 

oznámení apod. 

o V rámci odpovědnosti managementu je povinností začlenit management rizik do 

organizace a zavést postupy pro efektivní implementaci principů a činností 

řízení rizik, k čemuž musí poskytovat i odpovídající zdroje. 

o Mezi hlavní cíle organizace musí být začleněny i cíle vztahující s k bezpečností 

vlastních produktů, čemuž má být přizpůsobeno i plánování kvality a plánování 

činností řízení rizik (zavedení kritérií přijatelnosti rizik, analýzy rizik, hodnocení 

rizik, řízení rizik a monitorování). 

o Je třeba provádět interní audity, které prověří, zda výsledky a činnosti řízení 

rizik odpovídají zavedeným postupům, a na posouzení účinnosti systému řízení 

rizik. 

o Cíle, výsledky a činnosti řízení rizik mají být managementem pravidelně 

přezkoumávány. 

o Pokud se organizace rozhodne pro outsourcing vlastních produktů či procesů, 

musí nad nimi udržovat kontrolu, tzn. že i nadále odpovídá za začlenění 

příslušného managementu rizik do systému managementu kvality a provádění 

případných opatření. 

o Před schválením změny produktu či procesu musí výrobce změnu posoudit 

z pohledu jejího vlivu na stávající dokumenty managementu rizik. Odhadnout, 

zda změna obsahuje nějaká další rizika a určit, zda jsou zbývající rizika 

přijatelná či nikoliv. 

o Cílem řízení rizik není eliminovat všechna rizika, ale maximálně je snížit 

s ohledem na vyrobitelnost a funkčnost výrobku. 

o Činnosti managementu rizik by měly začít co nejdříve v etapách návrhu a vývoje 

(kdy je snadnější a levnější chyby odstraňovat a předcházet jim). Výsledky 

řízení rizik pak slouží jako vstupy do návrhu a vývoje. 

o Vstupy do návrhu a vývoje mají být shrnuty do jednoho nebo více dokumentů a 

sloužit jako základ pro činnosti návrhu a vývoje. Měly by zahrnovat zvážení 
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zamýšleného použití produktu, ale i funkční, výkonnostní, bezpečnostní, 

zákonné  a normativní požadavky. 

o Opatření plynoucí z řízení rizik mají být zapracovány do výstupů návrhu a 

vývoje, a to buď přímou specifikací charakteristik produktu včetně těch 

základních, které jsou podstatné pro řádné a bezpečné použití produktu, nebo 

výstupy vztahující se k požadavkům na nakupování, výrobu, manipulaci, 

distribuci či servis. 

o V rámci plánování návrhu a vývoje by se měla zajistit koordinace aktivit 

managementu rizik a identifikovat vztahy mezi činnostmi návrhu a vývoje a 

managementu rizik. 

o Při přezkoumání návrhu a vývoje se má určit, zda se identifikovaná zbytková 

rizika dostanou k příslušným osobám včetně koncových uživatelů a případně 

přijmout odpovídající opatření. 

o Celková účinnost opatření řízení rizik se ověřuje při verifikacích a validacích 

návrhu. Verifikace návrhu poskytuje objektivní důkaz, že identifikovaná rizika 

byla adresována, opatření implementována, jsou efektivní a plní kritéria 

přijatelnosti. Validace pak potvrzuje, že návrh splňuje potřeby uživatele a 

zamýšlené použití a zbytková rizika plní kritéria přijatelnosti. 

o Pokud se celý systém skládá z více částí (produktů), musí být každý z nich 

hodnocen zvlášť, a poté ještě jednou celý systém společně. 

 

Dodržení série výše jmenovaných doporučení povede k úspěšné a efektivní 

implementaci systému managementu rizik v organizaci.  

 

1.3 Fáze managementu rizik 

Jednotlivé činnosti prováděné v rámci managementu rizik můžeme shrnout do několika 

oblastí, které znázorňuje obr.1.  
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Obr. 1 Fáze managementu rizik [25] 

 

Jednotlivé fáze managementu rizik mohou být dle [25] blíže specifikovány takto: 
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a) Analýza rizik (Risk Analysis) 

Dle definice uvedené v [23] začíná tato fáze identifikací zamýšleného použití 

výrobku a popisem charakteristik vztahujících se k bezpečnosti daného 

zdravotnického prostředku.  

Poté se obvykle pokračuje identifikováním nebezpečí, které se může 

vyskytnout díky charakteristikám či vlastnostem produktu při jeho obvyklém použití 

nebo předvídatelném použití výrobku jiným způsobem. 

Celou fázi následně ukončuje odhad rizika pro každé z výše identifikovaných 

nebezpečí s využitím dostupných informací k nalezení co nejpřesnějšího odhadu. 

 

b) Hodnocení rizika (Risk Evaluation) 

V rámci hodnocení rizika dochází k porovnání odhadů rizik s předem 

definovanými kritérii přijatelnosti za účelem rozhodnutí, zda je třeba dané riziko 

redukovat či nikoliv. 

 

c) Řízení rizik (Risk Control) 

Ve fázi řízení rizik organizace implementuje opatření k eliminování či redukci 

každého rizika, které bylo identifikováno ve fázi hodnocení rizika tak, aby se splnila 

předem stanovená kritéria přijatelnosti.  

Platí, že z důvodu jejich proveditelnosti mohou být některá opatření provedena 

společně, aby se ve výsledku dosáhlo stanoveného cíle, přičemž platí, že činnosti 

řízení rizik se mohou provádět, jakmile jsou známy požadavky na návrh produktu, a 

poté plynule pokračují přes proces návrhu a vývoje, výrobu, distribuci, instalaci a 

servis po celou dobu životního cyklu výrobku. 

Zdaleka ne všechna opatření přináší stejné efekty. V rámci provádění opatření 

při řízení rizik by měla platit následující hierarchie: 

 

 Bezpečnost včleněná přímo do návrhu 

 Ochranná opatření v produktu či při jeho výrobě 

 Bezpečnostní informace na výrobku či jeho obalu (např.varování) 

 

Bezpečnost včleněná přímo do návrhu nového produktu je nejjistějším a ve 

výsledku i nejlevnějším opatřením. Proto by se každá zodpovědná organizace měla 

primárně snažit o řešení snižování rizika tímto způsobem. 
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Ochranná opatření v produktu či při jeho výrobě by se měla používat až 

v případě, kdy nelze bezpečnost včlenit přímo do návrhu, ať již z konstrukčních, 

ekonomických či dalších důvodů. 

Bezpečnostní informace umístěné přímo na produktu či jeho obalu se mají 

používat jako poslední možnost, v případě, kdy již zbytkové riziko nelze dále 

snižovat pomocí dalších opatření. V takovém případě se využívá možnosti alespoň 

upozornit uživatele produktu na možná rizika umístěním varování, ať již slovním 

nebo pomocí symbolů. 

 

d) Hodnocení přijatelnosti celkového zbytkového rizika  

Provádí se zpravidla po dokončení všech opatření ke snížení rizika a ověření 

jejich účinnosti. Všechna zbytková rizika musí být v této fázi posouzena jako 

přijatelná dle předem stanovených kritérií organizace. Pokud tomu tak není, je nutné 

identifikovat a přijmout další možná opatření ke snížení rizika, které daným 

kritériím nevyhovuje.  

 

e) Zpráva o managementu rizik (Risk Management Report) 

Tento dokument slouží pro záznam výsledků činností managementu rizik. Pro 

každé identifikované nebezpečí by zde měla být uvedena reference na konkrétní 

analýzu rizik, hodnocení rizika, implementaci a verifikaci provedených opatření a 

posouzení, zda zbytkové riziko po implementaci opatření je přijatelné. 

 

f) Výrobní a povýrobní informace 

Po celou dobu životního cyklu výrobku musí organizace monitorovat, zda-li 

identifikovaná rizika neustále zůstávají v mezích přijatelnosti či se neobjevují nová 

nebezpečí či rizika. Součástí monitorování má být zisk informací plynoucích jako 

výstupy systému managementu kvality, jako např.z procesů výroby, reklamací, 

reakcí zákazníků apod. Kdykoliv je riziko označeno za nepřijatelné, existující 

analýzy rizik musí být zrevidovány a musí být přijato odpovídající opatření, které 

splní kritéria přijatelnosti rizika. 

Je-li identifikováno nové nebezpečí, opět by měly být provedeny všechny fáze 

řízení rizik. Tyto kroky je nutné opakovat po celou dobu životního cyklu výrobku. 
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1.4 Přínosy efektivního managementu rizik 

Na otázku, proč vlastně management rizik v organizaci odpovědně provádět, může 

existovat řada diametrálně odlišných odpovědí. Pomiňme ale momentálně povinnost splnit 

požadavek norem a certifikačních organizací a zaměřme se na skutečné přínosy těchto aktivit. 

Vyspělé organizace chápou, že management rizik zejména: 

 

- předchází budoucím problémům (prevence), chybným rozhodnutím a neefektivním 

opatřením = předchází ztrátám 

- identifikuje slabá místa procesů, výrobků, návrhu včetně jejich důležitosti 

- definuje požadované kontroly 

- dokumentuje firemní know-how 

- přehledně  informuje o prioritách, na které je třeba se zaměřit 

- nutí odhalovat všechny rizikové faktory společně s určením jejich příčin 

- nabízí příležitosti a podklady pro zlepšování, podporuje neustálé zlepšování 

 

Čím dříve zajistíme v organizaci správné fungování managementu rizik, tím rychleji 

dosáhneme výše jmenovaných benefitů a dosáhneme většího profitu daného zejména 

neustálým zlepšováním identifikovaných slabých míst. 

 

1.5 Integrace managementu rizik s etapami návrhu a vývoje 

Návrh a vývoj nového produktu probíhá v etapách, které oddělují celý proces do 

několika elementárních skupin. Na otázku, kdy provádět kterou část souboru dokumentace 

managementu rizik a jak ji navázat na aktivity návrhu a vývoje, odpovídá tab. 1. 

 

Tab. 1 Integrace managementu rizik s etapami návrhu a vývoje 

Dokument managementu rizik Kdy vytvořit? 

Plán managementu rizik 
V době, kdy se tvoří ostatní plány návrhu a 

vývoje. 

Analýza nebezpečí (HA) 

Okamžitě po dokončení plánování, používá 

se jako vstup a poté i výstup definování 

požadavků. 
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DFMEA / UFMEA 
Jakmile jsou známy výstupy etap návrhu, 

před verifikacemi a validacemi. 

PFMEA 
Po počátečním návrhu procesu, před validací 

procesu. 

Zpráva o výsledcích managementu rizik 
Blízko konci projektu – v době, kdy jsou 

všechna rizika snížena na přijatelnou úroveň. 

 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MANAGEMENTU RIZIK 
V PODNIKU ARROW INTERNATIONAL CR, A.S. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost Arrow International se v počátcích minulého století zabývala v USA 

textilním průmyslem a až od 50.let minulého století zaměřila svou pozornost na výrobu 

zdravotnických potřeb a prostředků. Původně sídlila v městě Reading (stát Pennsylvania, 

USA) a až do 31.8.2007 se skládala z 12 výrobních závodů. Sedm z nich se nacházelo v USA, 

tři v Mexiku a dva v České republice, závody Hradec Králové a Žďár nad Sázavou [15]. 

Prodej výrobků byl a stále ještě je organizován přes distribuční centra umístěná ve všech 

trvale osídlených světadílech. Mezi výhradní zákazníky patří zejména nemocnice, menší část 

produktů se prodává výzkumným a vzdělávacím ústavům po celém světě. 

ARROW International CR, a.s. Hradec Králové (obr. 2) byl až do roku 2007 největším 

výrobním závodem společnosti, a to nejen z pohledu zastavěné plochy či přibližně tisícem 

zaměstnanců. Se svými přibližně 3500 druhy finálních výrobků a 5500 komponenty  tvořil 

významný podíl celkové produkce společnosti [15]. 

K 31.8.2007 se majoritním vlastníkem celé společnosti Arrow International stala 

americká nadnárodní společnost Teleflex s výrobními závody ve 23 státech po celém světě a 

přibližně 19 000 zaměstnanci. V době fúze obou společností se Teleflex zaměřoval na čtyři 

hlavní obory podnikání a dělil své divize na oblast leteckého, lodního, automobilového a 

zdravotnického průmyslu. Zajímavostí je, že do konce měsíce září 2007 společnost prodala 

celou divizi automotive se všemi výrobními závody jen proto, aby se mohla soustředit na 

zdravotnický průmysl, kde viděla větší perspektivu [15]. Postupně podobný osud stihl i 

ostatní divize, s výjimkou té, jež se orientovala na zdravotnický průmysl. 
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Obr. 2 Sídlo společnosti ARROW International CR, a.s. v Hradci Králové [15] 

 

 

Dnešní profil společnosti je již zcela zaměřen na výrobu a distribuci zdravotnických 

prostředků s cílem umožnit poskytovatelům zdravotnické péče produkty, které pomohou 

pacienty chránit proti infekcím a zlepšují jejich bezpečnost. Nemocnice ve 140 zemích celého 

světa spoléhají na široké portfolio produktů z oblasti intenzívní péče či chirurgických 

zákroků. Teleflex své produkty nabízí pod obchodními značkami: ARROW®, BEERE 

MEDICAL®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, 

PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, SMD™, TAUT®, TFX OEM®  a WECK®. 

2.2 Výrobní program 

V hradeckém závodě společnosti ARROW International CR, a.s. lze nalézt obchodní 

oddělení pro střední a východní Evropu, servisní oddělení zajišťující služby pro všechny 

zákazníky ve stejné oblasti, vlastní vývoj a další procesy znamenající fakt, že tento výrobní 

závod by v případě odloučení od nadnárodní společnosti byl schopen samostatného života 

[15]. 

Produkty vyráběné v závodě Hradec Králové dělíme podle jejich finálního použití na: 

 Katetry  

 Pružinové dráty 

 Epidurální katetry a jehly 

 Stimulační katetry a jehly 

 Dýchací okruhy 
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Obr. 3 Příklady uspořádání vnitřních dutin žilních katetrů [15] 

 

Katetr různých tvarů a podob je hlavním produktem hradeckého závodu. Při operacích 

se zavádí do těla pacienta, aby došlo k podání léku či výživy na určené místo, k odběrům 

krve, měření srdečního výdeje, podpoře srdeční činnosti nebo zavedení dalších 

zdravotnických prostředků [15]. Na obr. 3 lze vidět různé druhy vnitřního uspořádání katetrů 

lišících se zejména počtem vnitřních dutin v souladu s jejich zamýšleným použitím. 

 

 

Obr. 4 Základní části katetru [15] 

 

Základní části katetru jsou znázorněny na obr. 4. Tělo katetru a prodlužovací trubičky se 

vyrábí extrudováním z polyuretanového granulátu. Špička je spojena s tělem a tvarována 

formováním za tepla. Lisovaná centrální spojka propojuje dutiny těla katetru 

s prodlužovacími trubičkami. Konektor se lisuje na prodlužovací trubičku a slouží pro 

namontování nástavce pro injekční stříkačku či jiné příslušenství. Svorku umístěnou na 

prodlužovací trubičce používá lékař k zaškrcení trubičky, pokud nechce, aby aplikovaný lék 

přímo protékal do těla pacienta [15]. 

Špička katetru 

Tělo katetru 

Centrální spojka 

Prodlužovací trubička 

Svorka 

Konektor 
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2.3 Aplikace managementu rizik v organizaci 

Management rizik se obdobně jako většina systémových prvků organizace řídí 

korporátními dokumenty, které jsou platné pro všechny výrobní závody či balící a distribuční 

centra organizace. Strukturu dokumentace znázorňuje obr.5. 

 

 

Obr. 5 Dokumentační pyramida managementu rizik organizace [25] 

 

Na vrcholu dokumentační pyramidy stojí pod příručkou kvality politika managementu 

rizik (AICP-036), jež si klade za cíl definovat základní principy a požadavky na systém 

managementu rizik. Tento systém definuje nepřetržitý proces identifikování nebezpečí 

(hazards) související s používáním zdravotnického prostředku ve vztahu k pacientům, 

zaměstnancům organizace, jiným osobám či zařízením a prostředí. Základním účelem 

systému managementu rizik je zajistit, aby rizika související s používáním daného 

zdravotnického prostředku byla přijatelná po celou dobu jeho životního cyklu [24]. 

Vlastní prohlášení organizace pro management rizik zní: „Pro každý zdravotnický 

prostředek musí být zvážena všechna známá a přiměřeně předvídatelná nebezpečí. Všechna 

rizika musí být stanovena jako přijatelná nebo redukována tak nízko, jak jen je to prakticky 

proveditelné před umístěním produktu na trh a / nebo mezi služby. Všechna hodnocení rizik 

musí být podpořena odpovídající evidencí. Pokud se kdykoliv v průběhu životního cyklu 
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produktu objeví některé specifické nebo celkové riziko jako nepřijatelné, musí být aplikovány 

další prostředky pro snižování rizik. Jestliže i po použití všech dostupných prostředků zůstává 

riziko stále nepřijatelné, musí být okamžitě informován vrcholový management organizace, 

aby mohla být zvažována odpovídající akce [24]. 

 

2.3.1 Popis procesu managementu rizik 

V organizaci ARROW International CR, a.s. je již zaveden, dokumentován a udržován 

nepřetržitý proces pro identifikování nebezpečí, odhadování a hodnocení souvisejících rizik, 

jejich řízení a monitorování účinnosti. Celý proces se skládá z následujících fází: 

o Analýza rizik 

o Hodnocení rizik 

o Řízení rizik 

o Hodnocení celkové přijatelnosti rizik 

o Zpráva o výsledcích managementu rizik 

o Výrobní a povýrobní informace 

 

Jako každý proces má i management rizik své vstupy i výstupy. Zjednodušené schéma 

uvádí obr.6. 

 

Proces

 managementu

 rizik

Kritéria přijatelnosti rizik

Informace vztahující se k rizikům

(kvalitě výrobku) získané po dobu

životního cyklu produktu

Mezinárodní, národní a regionální

standardy

Požadavky regulačních orgánů

Publikace či jiná relevantní média

Výrobní a povýrobní informace

Plán managementu rizik

Analýzy rizik                  

Zpráva o výsledcích managementu 

rizik

 

Obr. 6 Schéma procesu managementu rizik 

 

Z obrázku je velmi dobře patrné, že pokud dojde k jakékoliv změně na straně vstupní 

(nejčastěji se jedná o informace o výrobku vztahující se k rizikům či výrobní a povýrobní 

informace), měly by se měnit i výstupy procesu. Odtud plyne ono známé pravidlo, aby 

analýzy rizik byly „živé“ dokumenty, nezůstávaly ve stejné podobě od doby jejich vzniku, ale 

vždy reflektovaly aktuální stav. 
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2.3.2 Požadavky aplikace managementu rizik v organizaci 

Nejdůležitější požadavky uvedené v [24] pro aplikaci managementu rizik v organizaci 

ARROW International CR, a.s. jsou shrnuty v následujících bodech: 

o Management rizik musí být zahrnut v přezkoumávání systému managementu 

kvality. Metriky by měly pokrývat četnost používání managementu rizik, 

včasnost činností a shodu systému s požadavky. 

o Management rizik musí být integrován do etap návrhu a vývoje a pokračovat 

přes transferování produktu do výroby a povýrobních etap. 

o Jakékoliv změny produktů, procesů, dodavatelů či systému managementu 

kvality musí být posouzeny z pohledu potenciálního efektu a rizik plynoucích 

z dané změny.  

o Kritéria pro výběr a hodnocení dodavatelů nakupovaných výrobků či služeb 

musí být definována na základě rizik. 

o Kontroly v procesech výroby a povýrobní kontroly musí být zavedeny a 

opakovaně monitorovány z pohledu jejich vhodnosti na základě výsledků 

managementu rizik. 

o Projekty nápravných a preventivních opatření musí být prioritizovány na základě 

rizik z nich plynoucích. 

o Klasifikace zákaznických reklamací musí být založena na riziku, které daný 

případ může způsobit. 

o Obecné vzorkovací plány a určování počtu vzorků výrobků pro testování při 

validacích či verifikacích musí být také založeno na rizicích plynoucích z 

potenciálních následků konkrétních vad. 

2.3.3 Dokumentace managementu rizik 

Jak již bylo řečeno výše, veškeré dokumenty vzniklé v průběhu managementu rizik jsou 

ukládány do souboru dokumentů managementu rizik. Data jsou udržována v papírové či 

elektronické podobě.   

Soubor by měl tedy obsahovat výsledky všech činností prováděných během 

managementu rizik pro každý uvažovaný zdravotnický prostředek a dle [25] by měl 

přinejmenším obsahovat:  

o Plán managementu rizik 

o Analýzy rizik 

o Zprávu o výsledcích managementu rizik. 
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Všechny uvedené dokumenty by měly být tzv. živé, což znamená v průběhu životního 

cyklu výrobku se k nim průběžně vracet a případně je revidovat na základě změn vstupů. 

Společnost ARROW International CR, a.s. má ve svých interních směrnicích popsán postup, 

kdy je nutné prověřit, zda změny produktu či procesu nevyžadují úpravy v dokumentaci 

managementu rizik. Může se jednat například o: 

 vývoj nového výrobku, 

 změnu designu stávajícího výrobku, 

 změna výrobní technologie, 

 převod výroby do jiného závodu, 

 reklamace či změny trendů výskytu jednotlivých vad apod. 

 

2.3.3.1 Plán managementu rizik 

Plán managementu rizik slouží pro definování rozsahu činností v rámci managementu 

rizik. Jeho struktura a forma není ničím svazována, ale podle [25] minimálně zahrnuje 

následující části:  

o Identifikace a popis zdravotnického prostředku a jeho fází životního cyklu, ke 

kterým se daný plán vztahuje. 

o Určení odpovědností a pravomocí za činnosti prováděné v rámci managementu 

rizik. 

o Definování jak, kdy a kým budou prováděné činnosti pravidelně kontrolovány. 

o Rozhodnutí, jaké analýzy rizik budou prováděny. 

o Kritéria přijatelnosti rizik pro plánované analýzy. 

 

2.3.3.2 Analýzy rizik 

Mezi analýzy rizik zahrnujeme následující dokumenty: 

o Analýza nebezpečí (Hazard Analysis) 

o FMEA návrhu (DFMEA) 

o FMEA procesu (PFMEA) 

o Uživatelská FMEA (UFMEA) 
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a) Analýza nebezpečí (Hazard Analysis) 

Výchozím a pro další analýzy používaným dokumentem je analýza nebezpečí.  

Analýza obsahuje souhrn nebezpečí vůči pacientovi či uživateli zdravotnického 

prostředku. Okolností, kdy lidé, majetek nebo prostředí jsou vystaveni nebezpečí a jejich 

potenciálních zdrojů. Při analýze produktu postupujeme systematicky a hledáme všechna 

možná nebezpečí mající vliv na bezpečnost při jeho použití. Doporučuje se přitom využít 

příloh uvedených v [21]. 

Do jednotlivých řádků analýzy vpisujeme identifikovaná nebezpečí, okolnosti, za 

kterých mu jsou lidé, majetek či prostředí vystaveni a všechny jejich potenciální příčiny. 

Každou okolnost a k ní příslušnou příčinu je nutné ohodnotit čísly, která budou vyjadřovat 

pravděpodobnost výskytu a závažnost poškození zdraví, majetku či prostředí. 

Kvantifikace odhadů pravděpodobností výskytu a závažnosti a závěrečné vyhodnocení 

rizika je doporučeno mezinárodní normou [21] a ilustrováno na níže uvedeném obr. 7, kde 

jsou uvedena kritéria přijatelnosti rizika identifikovaného v analýze nebezpečí 

konkrétního produktu podniku ARROW International CR, a.s. 

Rizika nízká jsou považována za přijatelná. Střední taktéž, ale v souladu s požadavky 

uvedenými v [21] by měla být snižována tak, jak jen je to možné. Rizika vysoká jsou 

nepřijatelná a musí být snížena. 

 

Kritéria přijatelnosti rizika (index rizika) 

 Pravděpodobnost výskytu 

Závažnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Střední Střední Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké 
9 Střední Střední Střední Střední Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké 
7 Střední Střední Střední Střední Střední Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké Vysoké 
5 Nízké Nízké Nízké Nízké Střední Střední Střední Střední Vysoké Vysoké 
3 Nízké Nízké Nízké Nízké Nízké Střední Střední Střední Střední Střední 

1 Nízké Nízké Nízké Nízké Nízké Nízké Nízké Střední Střední Střední 

 

Obr. 7 Kritéria přijatelnosti rizika  analýze nebezpečí [26] 

  

Výstupy z analýzy nebezpečí jsou ve společnosti Arrow International CR, a.s. dále 

využívány jako vstupy pro tvorbu analýz FMEA, a zároveň se využívají pro určování 

testovacích charakteristik výrobku a  stanovení minimálního počtu vzorků pro tyto testy. 
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b) FMEA návrhu (DFMEA) 

FMEA návrhu se používá pro identifikaci a pomoci k prevenci nebo snížení 

potenciálních příčin vad a jejich následků vztahujících se k designu, konstrukci výrobku. 

Dle [27] by měla zahrnovat jakékoliv potenciální vady a příčiny, které se mohou 

vyskytnout v průběhu výroby či montáže zdravotnického prostředku a jsou výsledkem 

návrhu produktu. Riziko plynoucí z těchto vad snižujeme pomocí změn návrhu produktu. 

Pokud se jej nezdaří snížit na přijatelnou úroveň, mělo by se následně převést do PFMEA.  

Obecný popis tvorby FMEA návrhu příkladně popisuje například [16]. Postup je 

obdobný pro všechny druhy výrobků, proto jej můžeme využít i v případě návrhu a vývoje 

zdravotnických prostředků. 

Výsledky FMEA návrhu dokumentujeme ve zprávě o výsledcích managementu rizik. 

Zaměřujeme se zejména na vady s vysokým rizikovým číslem (RPN), což je vlastně 

kvantifikování úrovně rizika s ohledem bezpečnost a funkčnost produktu nebo nejvyšší 

závažností následků daných vad. Souhrnně takové položky označujeme jako CTF (Critical 

to Functionality)  - vady kritické pro funkčnost produktu. 

 

c) FMEA procesu (PFMEA) 

FMEA procesu slouží k obdobnému účelu jako FMEA návrhu, ale s rozdílem, že 

analyzované potenciální příčiny vad a jejich následků se mají vztahovat k danému 

procesu. Může zahrnovat i vady uvedené v DFMEA, pokud se je nepodařilo změnami 

návrhu snížit na přijatelnou úroveň.  

Obecně lze říci, že PFMEA má zahrnovat všechny položky uvedené v Analýze 

nebezpečí, které se vztahují k výrobním procesům zdravotnického prostředku. 

Závažnost daných vad se v souladu s [23] při tvorbě FMEA procesu pro výrobu 

zdravotnického prostředku posuzuje ze dvou hledisek: 

 vlivu na výrobní operace a 

 vlivu na pacienta a konečného uživatele produktu. 

 

Oba efekty jsou hodnoceny zvlášť a výsledná závažnost odpovídá té hodnotě, která 

vyjde jako vyšší, tedy závažnější.  

Obecný postup tvorby FMEA procesu je popsán například v [16]. Konkrétní specifika 

tvorby tohoto dokumentu pro výrobce zdravotnických prostředků pak uvádí [23]. 
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d) Uživatelská FMEA (UFMEA) 

Uživatelská FMEA je specifickým případem FMEA procesu, jež se používá 

k analyzování procesu vlastního používání zdravotnického prostředku. Hledáme tak vady, 

které se mohou objevit v průběhu doby počínající vyjmutím produktu z obalu do jeho 

konečné likvidace. 

Princip tvorby uživatelské FMEA je zcela totožný jako v případě FMEA procesu či 

návrhu. Výstupy z této analýzy opět zahrnujeme do Zprávy o výsledcích managementu 

rizik. 

Nejdůležitějším výstupem, proč se tento dokument vlastně vytváří, jsou informace, 

které je z pohledu uživatele nutné včlenit do návodu k použití zdravotnického prostředku 

nebo k jeho označení. Mimo jiné se totiž jedná o poslední instanci, kdy pokud dané riziko 

již nedokážeme jinak eliminovat, upozorňujeme uživatele produktu na potenciální 

problém spojený s jeho užíváním. 

 

2.3.3.3 Zpráva o výsledcích managementu rizik 

Tento dokument slouží pro záznam výsledků z činností managementu rizik v organizaci. 

Pro každé zmíněné nebezpečí zde uvádíme referenci na konkrétní analýzu rizik, hodnocení 

rizika, implementaci a verifikaci provedených opatření a posouzení, zda zbytkové riziko po 

implementaci opatření je přijatelné. 

 

3 IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST SYSTÉMU 
MANAGEMENTU RIZIK 

3.1 Obecně 

Síla jakéhokoliv procesu tkví v tom, jak silný je jeho nejslabší článek. Obecně platí, že 

slabá místa by měla být identifikována a následně zlepšována, aby se celý proces postupem 

času opakováním těchto jednoduchých kroků přiblížil k dokonalosti, kterou můžeme 

definovat například jako maximální profit s minimem investic. 

Slabá místa procesu managementu rizik nejsnáze identifikujeme pomocí aplikace známé 

metody 5M, kterou v tomto případě mírně modifikujeme, aby vhodněji vystihovala rozsah 

zaměření managementu rizik.  
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3.1.1 Lidé 

Obdobně jako u většiny rozličných procesů jsou i zde lidé často nejslabším článkem 

řetězu. Svými sklony k nedisciplinovanosti obvykle dokáží narušit pozitivní záměr 

managementu rizik a zařadit jej tak k ostatním procesům organizace, které neprobíhají tak, 

aby prokázaly přínos, ale pouze naplnily požadavek daný mezinárodní normou či jinými 

regulativy. 

 Lidé nejsou stroje, proto u nich nelze očekávat stabilní výstupy a dodržování předem 

definovaného chování. Úroveň kontrol procesu pak ovlivňuje, jak a s jakým výsledkem je 

proces realizován. Naneštěstí je proces managementu rizik jedním z těch, které nepřináší 

výsledek ihned, proto je velmi obtížné jeho přínos obhájit. Pokud jej ale přímí účastníci 

nepochopí, postupem času pomalu dojde k jeho přesunu do pozadí ostatních aktivit 

organizace až k závěrečné fázi, kterou je kompletace požadované dokumentace těsně před 

certifikačním auditem.  

 

3.1.2 Prostředí 

Problém prostředí v případě managementu rizik velmi úzce souvisí s předcházející 

tématikou. Pokud organizace nevytvoří dostatečné podmínky pro úspěšný chod procesu, 

nemůže očekávat pozitivní výsledek. 

Velmi častým jevem zůstává vliv vrcholných představitelů organizace, kteří svým 

přístupem nevytváří podmínky pro efektivní provádění požadovaných činností. 

 

3.1.3 Metoda 

Kvalitu výstupů procesu managementu rizik ovlivňuje i použitá metodika, tedy jakým 

způsobem má organizace proces popsán a jak zajišťuje kontinuitu jeho provádění.  

Opakovanou chybou zůstávají příliš složité skladby požadavků v interních předpisech 

organizace, jež svou komplikovaností přímo odrazují provádějící činitele od jejich 

dodržování.  

Opačným extrémem pak je stav, kdy popis procesu je natolik stručný a nejednoznačný, 

že umožňuje zapojit lidskou tvořivost, která se následně projeví nestabilitou výstupů nebo 

v horším případě může skončit dokonce neprováděním činností, jež jsou daným regulativem 

požadovány.   
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3.1.4 Nástroj 

V odborné literatuře se obvykle uvádí stroj jako jeden ze základních pilířů této metody. 

V našem případě jej ale nahradíme popiskem nástroj, který lépe vystihuje další potenciální 

slabé místo managementu rizik. 

Spousta organizací, nevyjímaje ani ty renomované, investuje spousty peněz do softwarů 

s cílem, že jim takový krok přinese usnadnění práce a téměř vše bude dělat za ně. Naneštěstí 

se ale jedná o hluboký omyl, který zpravidla končí hořkým vystřízlivěním a rozčarováním nad 

směsicí dat, která možná postačí auditorovi jako důkaz, že požadavek normy byl naplněn, ale 

nic víc.  

Některé softwarové firmy totiž lákají organizace na obrovskou úsporu času i financí, 

kterou jejich programy přinesou. Prezentují, jak program sám předem vyplňuje hodnoty 

závažnosti, výskytu a odhalení jen na základě zadání klíčového slova, předhání se v grafické 

podobě analýz apod., ale nahradit práci týmu odborníků, kteří do obsahu analýz musí vtělit 

firemní know-how, nedokáží.  

Management zdravé organizace si vždy nakonec stejně uvědomí, že pro vytvoření 

prospěšné dokumentace managementu rizik stejně potřebuje totožné lidské zdroje a jediným 

rozdílem je její grafická podoba. O tom, zda jsou ochotni investovat nemalé prostředky do 

pořízení softwaru, zpravidla ani neuvažují.  

 

3.1.5 Měření 

Vše, co není měřeno či kontrolováno, postupem času zákonitě sklouzne až do stavu, kdy 

se z postupného ubírání zdrojů věnovaným danému procesu dostaneme až k okamžiku, kde jej 

přestaneme provádět zcela. 

Odpovídající stanovení cílů, metrik a způsobů měření daného procesu je nesmírně 

důležité pro trvalé zlepšování výkonnosti každého procesu. Toto obecné pravidlo platí pro 

jakýkoliv proces, nevyjímaje ani management rizik.  

Protože se jedná o základní povinnost pro zlepšení stávajícího stavu, uveďme zde 

několik pravidel pro správné měření tak, jak je uvádí [1]: 

 Identifikujte aspekty, které vyústily v neuspokojivé výsledky. 

 Odhalte v datech trendy. 

 Řádně prošetřete původ nastalých problémů. 

 Nastavte cílové hodnoty pro další období. 

 Motivujte zainteresované strany. 
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 Udržujte management i zaměstnance informované o výsledcích. 

 Nadále se zlepšujte. 

 

3.2 Vyhodnocení stávajícího systému managementu rizik 

Management rizik společnosti ARROW International CR, a.s. se na první pohled jeví 

být zbytečně složitým a komplikovaným. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Vzhledem 

k potřebě naplnit všechny požadavky dané regulativy a mezinárodními standardy vydávanými 

za účelem chránit lidské životy a zájmy uživatelů zdravotnických prostředků musí být celý 

systém dostatečně robustní na to, aby vše pokryl.  

Používaný systém byl shledán funkčním a identifikovaná slabá místa směřují pouze 

k individuálním podnětům pro zlepšení. V absolutní většině se nejedná o významné změny. 

Jde pouze o detaily, které mohou přispět k zlepšení výkonnosti procesu managementu rizik. 

Pokud by se podařilo tyto slabiny odstranit, nebude organizace příliš vzdálena od 

excelence v této oblasti.  

 

4 NÁVRH NA SNIŽOVÁNÍ VYBRANÝCH RIZIK V 
ORGANIZACI 

V dnešním konkurenčním boji o zákazníka zpravidla rozhodují maličkosti. Nelze ale 

říci, že by se jednalo o náhodné jevy, proto můžeme většinu z nich s použitím systémového 

přístupu předpokládat, a tedy i následně eliminovat či redukovat. 

V první řadě dnes zákazník vybírá produkty podle ceny. Chytrý zákazník ale při této 

volbě nehledí pouze na její výši, ale zároveň se je snaží porovnat podle toho, co je v dané 

ceně nabídnuto. Tím je myšlen poprodejní servis, dostupnost, komunikace apod., tedy vše, 

čím může organizace zákazníka přesvědčit o výhodnosti volby právě jejího produktu. 

V neposlední řadě do skupiny konkurenčních výhod patří i kvalita daného výrobku či služby. 

Zákazník ji dnes přijímá již s jakousi samozřejmostí, tudíž zpravidla není tou jedinou a 

nejdůležitější motivací při rozhodování, ale z hlediska opačného, pokud nedosahuje 

požadované úrovně, je právě ona parametrem, proč organizace na poli tvrdého konkurenčního 

boje neuspěje. 

Obecně lze tedy říci, že jedním z nejvýznamnějších rizik každé organizace je dodávání 

nekvalitních produktů či služeb na trh. Obzvláště pak v případě organizací, které mají své 

lokace umístěny v zemích, kde nelze předstihnout konkurenci cenou produktu z důvodů 
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daňových, vysokých režií, vysoké ceny práce a dalších omezení, jež ovlivňují její výslednou 

výši. 

Kvalita výrobku či služby není jediným, ale rozhodně je velmi důležitým parametrem, 

který spolurozhoduje o tom, zda zákazník zůstane organizaci dlouhodobě nakloněn a umožní 

ji klidnou a stabilní budoucnost s finančním ziskem a spokojeností všech zainteresovaných 

stran. Vady výrobku s sebou nesou rizika spojená s jeho běžným užíváním. 

V případě výrobce zdravotnických prostředků platí tento závěr minimálně dvojnásobně. 

Každá chyba může mít fatální následky. Cílem uživatele produktu je pacientovi pomoci, ne 

jeho zdravotní stav ještě více zkomplikovat, proto je zde kvalita na prvním místě. Slovem 

kvalita je myšlen kvalitní produkt, neboť systém, jakým zajistíme jeho výrobu, je také 

důležitý, ale ne tak pro zákazníka. Z jeho úhlu pohledu platí, že mu jen a pouze kvalitní 

produkt umožní se plně soustředit na pomoc pacientovi a nebude ho nutit řešit ve stresujících 

situacích neočekávané události.   

 

4.1 Způsoby snižování rizika 

Rizika dnes kvantifikujeme z hlediska závažnosti, výskytu a odhalení vady. Rozeberme 

si nyní tyto jednotlivé oblasti hlouběji ve vztahu k možnostem snižování rizika. 

Protože závažnost hodnotíme na základě následků vady, u zdravotnických prostředků se 

jedná o dopad na pacienta, který je neustále stejný, můžeme tvrdit, že závažnost nedokážeme 

nikdy snížit.  

V praxi tedy existují pouze dva základní způsoby, jak lze rizika redukovat, a to pomocí: 

 Snížení četnosti výskytu – předejít možnosti výskytu pomocí prevence 

 Zlepšení odhalitelnosti – přidáním kontroly či jejím zlepšením  

 

Objektivně musíme říci, že snížení rizika pomocí zavedení kontrol je ve většině případů 

snažší a rychlejší než je tomu v případě volby cesty pomocí prevence. Jak ale bude následně 

ilustrováno, vyplatí se tento postup jako okamžité opatření, ale do budoucna by měla 

organizace klást důraz zejména na prevenci, a to z důvodu jejího přínosu, který nehledejme 

pouze ve snížené zmetkovitosti, ale zároveň i úspoře zdrojů, jež můžeme následně využít 

jinde. 
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4.1.1 Snížení rizika zavedením kontroly 

Zavedení kontroly přináší efekt v oblasti odhalitelnosti vady produktu. Čím efektivnější 

kontrolu implementujeme, tím nižší hodnotu výskytu z níže uvedené tabulky můžeme použít. 

Snížení hodnoty výskytu se logicky projeví i snížením výsledného rizikového čísla (RPN). 

Tab. 2 uvádí příklad hodnocení odhalitelnosti u FMEA procesu. 

 

Tab. 2 Příklad hodnocení odhalitelnosti vady u FMEA procesu [28] 

Hodnocení Odhalitelnost 
Poka-

Yoke 

Kontrola 

automatem 

Regulace 

procesu 

Manuální 

kontrola 
Příklady kontroly 

10 Téměř nemožná       X 
Kontrola se neprovádí nebo 

vadu nelze odhalit. 

9 Velmi vzdálená       X Náhodná kontrola. 

8 Vzdálená       X 
Pravidelná kontrola (např. 

každou hodinu).  

7 Velmi malá       X AQL > 1.0 

6 Malá       X AQL <1.0 

5 Průměrná      X 100% kontrola a třídění. 

4 
Mírně 

nadprůměrná 
    X   SPC s 1.00≤Cpk ≤1.33 

3 Vysoká    X   SPC s Cpk ≥ 1.33. 

2 Velmi vysoká X X     

Kontrola automatem, nelze 

dokončit operaci, pokud 

existuje vada. 

1 Téměř jistá X       
Díky konstrukci nelze 

vyrobit vadný kus. 

 

Naneštěstí kontrola výrobku nikdy nepřináší přidanou hodnotu, pouze jej zdražuje. 

Právě to v praxi bývá častým kamenem úrazu a trnem v oku, protože na základě takové úvahy 

vrcholový management bojuje proti zavádění kontrol. Efektivní kontrola totiž obvykle 

znamená drahá.  

Z tohoto důvodu by se měla využívat pouze tehdy, kdy je třeba udělat změnu rychle 

nebo tam, kde nelze, ať už z jakýchkoliv důvodů, postupovat jinak. Kdekoliv je ale možné 

postupovat jinak, měla by se preferovat možnost snížení rizika pomocí prevence. 
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4.1.2 Snížení rizika pomocí prevence 

Prevencí rozumíme v případě managementu rizik zaměření se na výskyt vad. Obecně 

prevence znamená předcházení vzniku problému a nejinak je tomu i v tomto případě. 

Potlačením či úplnou eliminací příčiny vady dospějeme ke snížení její četnosti výskytu. Tab. 

3 uvádí příklad hodnocení pravděpodobnosti výskytu. 

 

Tab. 3 Příklad hodnocení pravděpodobnosti výskytu u FMEA procesu [28] 

Kategorie Popis Možný výskyt Process Cpk Hodnocení 

Častý 

Téměř jistý > 1 z 3 < 0.33 10 

Velmi častý < 1 z 3 do > 1 z 22  0.33 - 0.66 9 

Častý < 1 z 22 do > 1 z 80 0.67 - 0.82 8 

Pravděpodobný 
Velmi pravděpodobný < 1 z 80 do > 1 z 370 0.83 - 0.99 7 

Pravděpodobný < 1 z 370 do > 1 z 2150 1.00 - 1.16 6 

Příležitostný Příležitostný < 1 z 2150 do > 1 z 15625 1.17 - 1.32 5 

Malý 
Malý < 1 z 15625 do > 7ppm 1.33 - 1.50 4 

Velmi malý < 7 ppm do > 0.5 ppm 1.50 - 1.66 3 

Nepravděpodobný 
Nepravděpodobný < 0.5 ppm do > 0.00198 ppm  1.67 - 1.99 2 

Téměř nemožný < .00198 ppm > 2.00 1 

 

Obecně můžeme prohlásit, že snižování rizika pomocí prevence není v podstatě nic 

jiného než snaha o snižování variability klíčových charakteristik produktu. Snaha o 

systematickou redukci variability by měla být jedním z primárních cílů každé organizace. 

Proč? Odpověď na tuto otázku ukrývá obr. 8. Nižší zmetkovitost, žádné stížnosti interních či 

externích zákazníků, úspora zdrojů. To vše by mělo být hnacím motorem. 

 

Sice nelze všeobecně prohlásit, co by se mělo v každém případě, kdy potřebujeme 

pomocí prevence riziko snížit, provést, nicméně existuje dostatek systematických nástrojů, 

které přitom můžeme využít a zcela jistě nám pomohou. Jako příklady můžeme jmenovat: 

 Brainstorming 

 Diagram rybí kosti 

 Bodové hodnocení 

 Paretův princip 

 SPC 

 DOE 
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Při hledání cesty, jak správně postupovat, můžeme použít následující metodiku 

kombinující výše zmiňované nástroje: 

 

a) Určení možných příčin vad 

Klíčové pro další postup je správné určení příčin možných vad. Pokud si nemůžeme být 

jistí, že při předchozích analýzách rizik byly identifikovány všechny možné příčiny vad, 

vyplatí se postup jejich identifikace opakovat.  

Jestliže skutečně chceme postihnout maximum, vždy se vyplatí využití metody 

brainstormingu za účasti zástupců funkčně rozdílného zaměření (např. z oddělení návrhu a 

vývoje, přípravy výroby, výroby, marketingu, kvality apod.). Postup pro efektivní 

brainstorming je popsán např. v [2]. 

 

b) Hodnocení možných příčin 

Jako výstup z brainstormingu obdržíme seznam možných příčin, které potřebujeme 

setřídit a klasifikovat. Nejjednodušším způsobem pro setřídění zůstává využití Ishikawova 

diagramu rybí kosti [6].  

Kvantifikaci pak lze provést pomocí bodového hodnocení, kdy každý člen týmu dostane 

k dispozici určitý počet bodů dle předem stanoveného klíče a přidělí je těm příčinám, které 

sám vidí jako nejpravděpodobnější pro vznik dané vady. 

 

c) Volba klíčových příčin 

Dle Paretova principu [7], je nutné se při snižování variability zaměřit na příčiny s 

nejvyšším součtem bodů, neboť pouze tak získáme výsledek s maximálním efektem v co 

nejkratším čase. 

Pro lepší názornost při tom obvykle využíváme Paretova diagramu [16]. 

 

d) Snížení výskytu nebo úplná eliminace příčin 

Vlastní eliminace či snížení výskytu možných příčin se v jednotlivých případech 

diametrálně liší a zpravidla závisí na úrovni know-how dané organizace o vlastních 

procesech. Nelze zde tedy uvést obecné schéma, jak docílit vlastního snížení, nicméně platí 

pravidlo, že čím dříve se v předvýrobních, výrobních  a povýrobních etapách daný problém 

odhalí, tím levnější je jeho odstranění. Z toho vyplývá nutnost věnovat dostatečnou pozornost 

a zdroje raným etapám návrhu a vývoje nového produktu. 
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Cílem je zisk stabilního a způsobilého procesu. O tom, co to vlastně je a jak lze 

způsobilého procesu docílit, vhodně pojednává [14]. 

 

e) Preventivní způsob řízení procesu 

Statistická regulace procesů (SPC) by se dala nazvat pokročilou metodou pro 

preventivní způsob řízení. Z určitého pohledu se jedná o cílovou metu, kam by se výrobní 

organizace měla chtít dostat. Metoda představuje preventivní přístup k managementu jakosti, 

neboť na základě včasného odhalování odchylek průběhu procesu od předem stanovené 

úrovně umožňuje zásahy do procesu s cílem udržovat ho dlouhodobě na požadované a stabilní 

úrovni, respektive ho i nadále zlepšovat [12]. Podrobně se metodikou statistické regulace 

procesu zabývá [9]. 

 

f) Další zlepšování a optimalizace procesu 

 Pro další zlepšování a optimalizaci procesu je velmi vhodné využít plánování 

experimentů. Při použití tohoto nástroje měníme pracovní podmínky s cílem nalézt nejlepší 

pracovní postupy a současně získat hlubší poznatky o vlastnostech výrobku a výrobního 

procesu [12]. Více o metodice plánování experimentů lze nalézt například v publikaci [17]. 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Aplikace vybraných technik a jejich vliv na systematickou redukci variability 

procesu  [9] 

 

Obr. 8 názorně ilustruje aplikaci výše uvedených technik a jejich přínos k systematické 

redukci variability procesu. Je patrné, že se jedná o sled činností, které zajišťují, aby produkty 

organizace plnily požadavky a byly neustále zlepšovány. V praxi by se mělo jednat o sérii na 

sebe navazujících projektů v různých fázích etap návrhu a vývoje. V raných fázích návrhu a 

vývoje, kdy používáme zejména 100% kontroly a statistickou přejímku, je výstupem procesu 

LSL 

USL 

CL 

Stat. 

přejímka 

SPC DOE 
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vysoké procento produktů, které nesplňují požadavky. Zavedením statistické regulace procesu 

proces stabilizujeme a snížíme jeho variabilitu. Z pohledu managementu rizik by tento krok 

mohl být již poslední, neboť implementací SPC se obvykle dostaneme na přijatelnou úroveň 

rizika, ale ani to by však organizaci nemělo uspokojit, protože další snižování variability 

pomocí plánování experimentů a optimalizace procesů povede ke zlepšení jejich výkonnosti, 

finančním benefitům a zajištění konkurenční výhody vlastních produktů [9].  

 

4.2 Metodika ke snížení rizika 

Řešení situace popsané v úvodu této kapitoly není jednoduché a vyžaduje 100% 

orientaci na zákazníka a jeho zájmy. Cest vede k cíli několik, ale osobně vidím pouze jedinou, 

která spolehlivě tento záměr úspěšně naplní, a to je postupná kombinace jak kontrol, tak 

prevencí..  

Celý postup lze popsat v několika krocích, které následně vysvětlíme: 

 žádný uprchlík 

 analýza dokumentů managementu rizik 

 přezkoumání zavedených kontrol 

 přechod od kontrol k prevenci 

 

4.2.1 Žádný uprchlík 

V první řadě musí organizace zajistit, aby se nekvalitní výrobek nedostal k zákazníkovi. 

K tomu, aby tak učinila okamžitě, potřebuje zavést účinné kontroly, jež zajistí, aby vadný 

produkt opustil brány výrobního závodu.  

Prosazení tohoto záměru v organizaci je obvykle komplikované a vyžaduje plné 

pochopení členů vrcholového vedení, aby vynaložilo zdroje pro jeho naplnění. Zpravidla totiž 

zejména manažeři odpovědní za výrobu či logistiku mají problém pochopit, proč mají 

zbytečně vynakládat prostředky na to, aby znovu kontrolovali vlastní výrobky. Tvrdí, že tato 

kontrola produktům nic nepřináší a dokonce je i zdražuje. Jako argument v takovém případě 

doporučuji srovnání nákladů vynaložených na zavedení 100% kontroly výrobků a na druhé 

straně nákladů použitých na stahování výrobků z trhu a odstraňování souvisejících škod. 

 O tom, zda se při zavedení 100% kontrol bude jednat pouze o věc dočasnou či trvalou, 

rozhoduje ochota vrcholového vedení organizace a pečlivost jejich zaměstnanců při 

následování dalších níže popsaných kroků. 
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4.2.2 Analýza dokumentů managementu rizik 

Další fáze procesu zahrnuje analýzu dokumentů managementu rizik. Jedná se o 

podrobné zkoumání jejich pravdivosti a úplnosti, které si klade za cíl objektivní zjištění, jaká 

rizika ohrožují zákazníka. 

Jedná se o prověření, zda všechna možná rizika a jejich příčiny  a následky byly již při 

tvorbě původních dokumentů brány v úvahu, zda-li byla adekvátně zhodnocena z pohledu 

závažnosti, výskytu a odhalení, na což navazuje i provedení navrhovaných nápravných 

opatření ke snížení zbytkového rizika. 

Dojde-li při analýze k nalezení nedostatku, iniciuje se okamžitá revize dokumentu, kde 

byl daný nedostatek nalezen, ale i dokumentů souvisejících či přímo navazujících, pokud jsou 

změnou ovlivněny.  

Výstup z této analýzy má být následně použit k přezkoumání zavedených kontrol, zda 

jsou implementovány na správném místě a mají odpovídající účinnost.   

4.2.3 Přezkoumání zavedených kontrol 

Jestliže organizace implementuje své kontroly v souladu s dokumenty managementu 

rizik, což by mimochodem samozřejmě měla, jinak se zbytečně vystavuje riziku, že některé 

kontroly budou zavedeny neefektivně či zcela zbytečně nebo naopak nebudou zavedeny 

vůbec, pak z výše uvedeného důvodu logicky vyplývá přezkoumat zavedené kontroly 

v případě změny analýzy rizik. 

Kontrolovat všechny vady, které se v analýzách rizik nalézají, nelze. O tom, jak určit 

kde kontrolu zavést a kde nikoliv, existuje několik teorií, nicméně pro vady je nejvhodnější  

využít principu matice – viz obr. 9, kde do řádků vpisujeme závažnost vad převzatou z analýz 

rizik a do sloupců pak hodnocení výskytu vady. Více o této metodě lze nalézt v [4]. Postupně 

do tabulky zapisujeme všechny vady z příslušné analýzy rizik. Po poslední z nich určíme, 

kudy povedeme úhlopříčku, která nám tabulku rozdělí na dvě části. Získáme tak dvě pásma, 

z nichž pole nad úhlopříčkou obsahuje vady, kterým je třeba přiřadit odpovídající kontrolu, ať 

už z důvodu vysoké závažnosti nebo výskytu vady či jejich kombinace. Pod úhlopříčkou se 

pak nalézají vady, které se nevyplatí v procesu kontrolovat.  

 

 



30 

 

 
 

 

Obr. 9 Určení kritických vad [4] 

 

Účinnost zavedených kontrol je třeba minimálně před zavedením, ale ideálně 

v pravidelných intervalech opakovat, ověřovat pomocí validací kontrolních metod.  

Validace kontrolních (testovacích) metod je mezi výrobci zdravotnických prostředků 

všeobecně užívaný termín pro analýzu systému měření. Nejčastěji se používá analýza 

opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (GRR – Gauge Repeatability and Reproducibility). 

Podrobnosti o této metodě můžeme nalézt v [19]. 

Ověřovat je nutné nejen kontroly využívající měření variabilních charakteristik 

produktů, ale i srovnávací metody, kdy se ke kontrole využívají např. referenční vzorky, 

etalony barvy či jiné pomůcky atributivních kontrol. Jedině po ověření odpovídajícím 

způsobem si totiž organizace může být jistá, zda je zavedená kontrola efektivní a nepropouští 

vadné výrobky zákazníkovi. 

Zároveň může tato metoda i pomoci organizaci šetřit finanční prostředky. Zejména 

v případech, kdy při kontrole dochází k opačnému efektu, což znamená situaci nastávající při 

vyřazování kvalitních produktů mezi zmetky. 

 

Význam 

Výskyt 
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4.2.4 Přechod od kontrol k prevenci 

Pokud organizace provede zodpovědně implementaci předcházejících kroků, přechod 

od kontrol k prevenci je jen zlepšováním stávajících efektivních opatření pro zajištění 

spokojenosti zákazníka. 

Jak již bylo řečeno výše, prevencí rozumíme činnosti vedoucí ke snížení četnosti 

výskytu vady. Jedná se tedy o taková opatření, která povedou k tomu, že organizace bude 

kvalitní produkty vyrábět, nikoliv vyhledávat pomocí následných kontrol. 

Jak toho lze docílit a nadále proces zlepšovat, bylo již řešeno v kapitole 4.1.2.  

 

4.3 Kdy již riziko nesnižovat? 

Zákazník je vždy na prvním místě a my děláme vše, aby byl spokojený. Jak ale této 

spokojenosti dosáhneme? Idealistická představa je dokonalý produkt za nulovou cenu. Tím se 

ale staví výrobce před obří dilema. Záleží zákazníkovi více na dokonalosti produktu nebo na 

nulové ceně? Každý se samozřejmě v prioritách liší, ale výsledek je obdobný. Je třeba nalézt 

optimální vyvážení mezi dokonalostí produktu a jeho cenou.  

 Musíme si objektivně přiznat, že dokonalý produkt nelze nikdy vyrobit. Navíc ani 

přiblížení se ideálu není v mnoha situacích žádoucí. Pokud budeme produkt neustále 

zlepšovat a přibližovat jej k dokonalosti, zcela určitě se to projeví na jeho ceně. 

Zvyšování ceny produktů je před zákazníkem chůze po velmi tenkém ledu. Hranice 

mezi jeho ochotou, kdy je náš produkt ještě ochoten zakoupit, je nejen velmi úzká, ale 

zároveň se i velmi často z důvodu různých okolností mění. 

Vždy musíme mít proto na paměti, že nejen kvalita produktu je  důležitá, a proto 

musíme brát ohled i na ostatní parametry, které spolurozhodují o přiklonění zákazníka na naši 

stranu.  

Pro management rizik platilo základní pravidlo, a to vždy zvažovat poměr nákladů na 

snížení zbytkového rizika a benefit, který může z daného snížení plynout. Pokud leží 

zbytkové riziko v oblasti přijatelné pro zákazníka a další snižování se již nevyplatí, měla by 

organizace upřít svou pozornost jinam. 

Vydáním revidované normy [21] v roce 2012 se ale toto dříve zažité pravidlo zásadně 

mění. Aktuálně totiž tento harmonizovaný evropský standard požaduje po výrobcích 

zdravotnických prostředků, aby každé riziko bylo redukováno tak hodně, jak jen je možné. 

V praxi to znamená, že výše zmiňované pravidlo o zvážení nákladů a benefitu již není 
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relevantní a výrobci zdravotnických prostředků musí prokazovat skutečně maximální možné 

snížení rizika. 

V případě, kdy již dané riziko nemůže být dále snižováno, volí se způsob zveřejněním 

přímého varování uživatele prostřednictvím návodu k použití daného výrobku nebo jeho 

přímého zaškolení. 

 

4.4 Příklady snižování vybraných rizik v organizaci 

Jednou z největších hrozeb při vlastním použití produktů vyráběných v hradeckém 

závodě je samovolné oddělení jednotlivých částí výrobku v průběhu chirurgického zákroku či 

kdykoliv po něm. V těchto chvílích závisí život pacienta na spolehlivosti a bezpečnosti 

produktu a záleží na každém detailu, aby vše proběhlo, jak má. 

Na obrázku 4 jsme ilustrovali jednotlivé části katetru. Vlivem designu výrobku a 

výrobní technologie může nejpravděpodobněji dojít k oddělení prodlužovací trubičky od 

centrální spojky či oddělení špičky od těla katetru. Na těchto dvou vadách si znázorníme 

možný postup pro snižování vybraných rizik v organizaci.  

 

4.4.1 Oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky 

Pokud dojde k oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky může pacientovi 

hrozit vykrvácení nebo embolie. Jedná se tedy o vadu s nejvyšší možnou závažností, která se 

řadí do skupiny kritických vad, kam patří všechny vady způsobující smrt či nevratné 

poškození zdraví.  

Prodlužovací trubička i centrální spojka se vyrábí ze dvou rozdílných polyuretanových 

materiálů. V oblasti jejich spojení se nachází nejslabší místo, a to ze dvou rozdílných důvodů: 

 vlivem rozdílných charakteristik obou materiálů je třeba nalézt optimální 

parametry procesu, aby došlo ke kvalitnímu spojení obou částí výrobku a 

 pevnost spoje závisí na velikosti styčné plochy mezi oběma materiály. 

 

Postupem času se úspěšně podařilo optimalizovat procesní parametry, čímž se velmi 

významně snížila interní zmetkovitost a celkový výskyt této vady včetně zákaznických 

reklamací klesl na hodnotu nižší než 1 ppm. 

Z ekonomického pohledu platí, čím je nižší výskyt vady, tím finančně náročnější bude 

eliminace její příčiny. Zjednodušeně řečeno, v případě kontroly se bavíme o nalezení 
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spolehlivého způsobu hledání jehly v kupce sena, při zvolení možnosti prevence, tedy vadu 

vůbec nevyrobit, o plně automatizovaných výrobních operacích. 

 

4.4.1.1 Popis technologie výroby 

Proces výroby lisovaného spoje prodlužovací trubičky a centrální spojky katetru začíná 

navlečením extrudované prodlužovací trubičky krácené na přesnou délku a těla katetru na 

vodící dráty. Následně se tato sestava vkládá do lisovací formy. Všechny komponenty jsou 

umísťovány do dutiny formy manuálně, operátorkami stroje. 

Po uzavření horního dílu formy dojde k vstříknutí polyuretanu do dutiny formy. Ve 

velmi krátkém čase dochází ke zchladnutí a vytvrdnutí materiálu a výrobek může být vyjmut 

z formy. Výsledný polotovar znázorňuje obr. 10. 

 

 

Obr. 10 Prodlužovací trubičky zalisované do centrální spojky katetru 

4.4.1.2 Realizace metodiky ke snížení rizika v praxi 

Nyní se pokusme realizovat popsanou metodiku ke snížení rizika. V následujících 

řádcích uvedeme praktický příklad jejího využití pro skutečný problém. 

4.4.1.2.1 Žádný uprchlík 

Pro zajištění, aby brány výrobního závodu neopustil vadný výrobek, jsme 

implementovali do výroby 100% kontrolu, v jejímž rámci se každý vyrobený katetr zatěžuje 

závažím odpovídajícím požadované hodnotě tahové síly spoje mezi prodlužovací trubičkou a 

centrální spojkou.   

Zavedením účinné 100% kontroly zajistíme, že nedojde k ohrožení spokojenosti 

zákazníka, čímž získáme čas pro využití dalších nástrojů a nalezení nejlepšího způsobu pro 
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efektivní vyřešení vzniklého problému bez nátlaku vykonat vše co nejrychleji. Jediným 

hybným motorem pak bude interní snaha pokusit se vadu odstranit systematicky, nejlépe ji 

vůbec nevyrobit a ušetřit vynaložené finanční prostředky.  

4.4.1.2.2 Analýza dokumentů managementu rizik 

Prozkoumáním interní dokumentace společnosti Arrow International CR, a.s. bylo 

zjištěno, že vada oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky již v dokumentech 

managementu rizik uvedena je. Jedná se o analýzu nebezpečí [31], která je následně i 

referencována v procesní FMEA [29].  

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o vadu s nejvyšším možným rizikem, kterou je ale 

obtížné detekovat, protože po zhotovení výroby lze objektivního výsledku kontroly dosáhnout 

pouze variabilní destruktivní kontrolou.  

V tabulkách 4 a 5 uvádíme konkrétní výsledky analýz managementu rizik pro vadu 

oddělení prodlužovacích trubiček od centrální spojky katetru. 

 

Tab. 4 Ukázka hodnocení vady oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky v analýze 

nebezpečí [31] 

Výrobek Nebezpečná situace Potenciální následky Závažnost Příčina Výskyt Index rizika 

Žilní 

katetr 

Ztráta funkce 

katetru  

Embolie (9) 

Srdeční trauma (7) 

Neúčinný zákrok (7) 

9 

Oddělení 

komponent 

katetru 

3 Střední 

 

 

Tab. 5 Ukázka hodnocení vady oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky v FMEA 

procesu [29] 

Proces Krok Vada 
Lokální 

efekt 

Konečný 

efekt 

Z
á
v
a

ž
n

o
st

 

Příčina 

V
ý

sk
y

t 

Kontrola 

O
d

h
a

le
n

í 

R
P

N
 

Lisování 

centrální 

spojky 

Vložení 

do formy 

Nedostatečná 

pevnost v 

tahu 

Všechny 

výrobky 

mohou 

být 

vyhozeny 

(7) 

Ztráta 

funkce 

katetru (9) 

9 

Prodlužovací 

trubičky 

nesprávně 

umístěny na 

vodících 

drátech 

3 

100%  

kontrola 

výrobou, 

statistická 

přejímka 

kontrolou 

kvality 

7 189 
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Možností, jak dané riziko snížit není mnoho. Závažnost vady snížit nelze, neboť pokud 

nastane, budou její následky neustále stejné. 

Pokud budeme úspěšní s odstraněním příčiny, sníží se procento vadných kusů. Tento 

způsob bude mít tedy vliv na výskyt vady. 

Poslední možností zůstává zlepšení stávající kontroly. Pokud nalezneme účinnější 

způsob, jak tuto vadu detekovat, zlepšíme tak její odhalitelnost. 

 

Analýzou skutečného stavu dokumentů managementu rizik jsme dospěli k názoru, že 

riziko uvedené vady oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky již zhodnoceno bylo, 

ale je nutné se zaměřit na jeho přehodnocení, tedy přistoupit k dalšímu kroku. 

 

4.4.1.2.3 Přezkoumání zavedených kontrol 

Z tab. 5 vyplývá, že pro kontrolu vady oddělení prodlužovacích trubiček od centrální 

spojky se používají dvě kontroly. Pracovnice ve výrobě při vkládání každé sestavy do dutiny 

lisovací formy kontroluje správnost pozice konců navlečených prodlužovacích trubiček na 

vodící dráty. Jedná se tedy o 100% vizuální kontrolu operátorem. 

Po zhotovení celé výrobní dávky se provádí výběrová statistická přejímka, v jejímž 

rámci pracovnice oddělení kvality kontrolují zavěšením výrobku na závaží, zda nedojde 

k oddělení prodlužovacích trubiček od centrální spojky. 

Obdržení zákaznických reklamací v našem případě signalizuje, že obě kontroly nejsou 

plně efektivní.  

Díky tomuto závěru jsme vyvinuli iniciativu s cílem nalézt jinou možnou metodu 

kontroly, která by byla schopna zajistit, aby byl vadný kus spolehlivě detekován. 

 

4.4.1.2.4 Implementace nové kontroly 

Z dokumentů managementu rizik vyplývá, že nejpravděpodobnější příčinou pro 

oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky, je nesprávné umístění těchto trubiček na 

vodících drátech před průběhem cyklu lisování. 

Analýzou okolností za kterých je možné, aby k nesprávnému umístění došlo, jsme se 

pokusili sestavit schéma možných kontrol. Jedinou cestou, jak nalézt tento druh vady s velmi 

malou četností výskytu, je implementace 100% kontroly.  

Tabulka 6 (viz níže) znázorňuje jednotlivé možnosti kontroly spolu s jejich výhodami a 

nevýhodami. 



36 

 

Tab. 6 Další možnosti nedestruktivní kontroly správné pozice prodlužovacích trubiček uvnitř 

centrální spojky 

Kdy Jak Výhody Nevýhody 

Po navlečení 

prodl.trubiček na vodící 

dráty 

Vizuálně operátorem Levné 

Neefektivní, závislé na 

operátorovi, k posunu 

trubiček může dojít při 

následné manipulaci 

Po vložení sestavy do 

dutiny formy 

Vizuálně operátorem Levné 

Neefektivní, závislé na 

operátorovi, k posunu 

trubiček může dojít při 

uzavírání formy 

Kamera 

Nezávislé na operátorovi, 

při nalezení chybného 

založení lze ještě 

korigovat 

K posunu trubiček může 

dojít při uzavírání formy, 

drahé řešení 

s potenciálem neefektivní 

kontroly 

Po uzavření formy, před 

vstřikem plastu 
Kamera 

Nezávislé na operátorovi, 

při nalezení chybného 

založení lze ještě 

korigovat 

Drahé řešení s vysokým 

potenciálem neefektivní 

kontroly 

Po vyjmutí z formy 

Rentgen 
Nezávislé na operátorovi, 

objektivní výsledek 

Velmi drahé řešení 

s nedostatečnou 

kapacitou, vadný výrobek 

lze již jen vyřadit do 

zmetků 

Srovnávání délky 

prodlužovacích trubiček 

Nezávislé na operátorovi, 

přijatelně drahé 

Výsledek může být 

ovlivněn variabilitou 

délky trubiček, vadný 

výrobek lze již jen 

vyřadit do zmetků 

 

  Jako nejvhodnější způsob kontroly se nakonec projevila možnost poslední, tedy 

srovnávat délku prodlužovacích trubiček na hotovém výrobku. Kontrola srovnáváním byla 

zvolena z důvodu potřeby vysoké kapacity kontrolního pracoviště. Díky tomu bylo upuštěno 

od přímého měření variabilní charakteristiky délky prodlužovací trubičky. Z tohoto důvodu 

byl následně vypracován návrh přípravku pro kontrolu hloubky založení – viz obr. 11. 

Použitý způsob metody srovnávání umožňuje zkontrolovat větší počet výrobků než při 

jejich vlastním měření za stejnou jednotku času. Zároveň ale přináší větší riziko chyby 
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špatného rozhodnutí, které bylo ale následně vyhodnoceno jako přijatelné a potvrzeno při 

validaci testovací metody, jež prokázala opakovatelnost a reprodukovatelnost použité metody. 

 

 

Obr. 11 Kontrola srovnáváním na přípravku pro kontrolu hloubky založení 

prodlužovacích trubiček do centrální spojky katetru 

 

Vlastní kontrola probíhá následovně. Po vyjmutí výrobku z dutiny formy se katetr 

založí na určené místo přípravku způsobem, kdy centrální spojka je aretována pomocí 

vybrání, které přímo odpovídá jejímu tvaru. Jednotlivé prodlužovací trubičky spolu s vodícími 

dráty pak založíme do dorazů a vizuálně kontrolujeme, zda konektor nalisovaný na opačném 

konci trubičky než je centrální spojka doléhá ke hraně dorazu. Pokud ano, výrobek je 

vyhovující, lze vyjmout vodící dráty a umístit jej mezi shodné produkty. 

Jestliže trubička s konektorem nejde založit před hranu konektoru, pak je delší než 

požadováno a musí být vyřazena, neboť existuje důvodné podezření, že při lisování byla 

nesprávně umístěna na vodící drát.  

Rozdíl mezi správně a nesprávně založenými prodlužovacími trubičkami do dutiny 

centrální spojky ilustruje obr. 12, kde pravá z nich je uložena ve správné hloubce, zatímco u 

levé dochází ke spoji až vně centrální spojky. Tento rozdíl se následně projeví tak, že díky 

rozdílu v hloubce založení, bude konektor této trubičky přesahovat přes hranu dorazu 

přípravku na obr. 11. 
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Obr. 12 Nesprávně založená prodlužovací trubička do dutiny centrální spojky katetru 

 

Důležitým předpokladem pro tento způsob kontroly zůstává nutnost udržovat co 

nejnižší variabilitu délky prodlužovacích trubiček. Pokud by totiž byla významně proměnlivá, 

ovlivní i správnost rozhodování.   

Proto v tomto případě je na místě i uvažovat o plně automatizovaném pracovišti pro 

krácení prodlužovacích trubiček, následném měření jejich délky a pomocí regulace udržování 

variability v předem definovaných mezích. 

 

4.4.1.2.5 Přechod od kontrol k prevenci 

Přechod od kontrol k prevenci v podstatě znamená zaměřit se identifikaci příčiny vady a 

provést taková opatření, která povedou k její úplné eliminaci, aby vada vůbec nemohla 

vzniknout.  

Protože kompletní investigace všech možných příčin zmiňované vady není hlavním 

předmětem této práce, využijeme již známých poznatků a interních dokumentů společnosti 

Arrow International CR, a.s. a identifikujeme přímo tu příčinu, která se na základě všech 
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posledních investigací jeví jako nejpravděpodobnější, a to je nesprávná hloubka založení 

prodlužovací trubičky do centrální spojky. 

 

Jako příklad preventivních opatření pro požadovanou hloubku založení, lze uvést: 

 Fixaci prodlužovacích trubiček po založení do formy 

 Změnu designu centrální spojky – zvětšení hloubky založení 

 Potisk konců prodlužovacích trubiček 

 

Jak již bylo ilustrováno v popisu použité technologie výroby, přesné umístění 

prodlužovací trubičky na vodícím drátu a umístění celé sestavy do dutiny lisovací formy 

závisí na operátorovi. Navíc je třeba věnovat pozornost při zavírání formy, aby nedošlo 

k posunu trubiček po vodícím drátu. Tento problém se ale již u některých výrobků podařilo 

vyřešit přípravkem, který konce trubiček před uzavřením formy zafixuje a nemůže tedy 

následně dojít k jejich posunu. 

Provedením interních studií bylo prokázáno, že hloubka založení má signifikantní vliv 

na tahovou sílu spoje. Čím menší tato hloubka je, tím významněji pevnost spoje klesá. 

Naopak, pokud změnou designu centrální spojky zvětšíme hloubku založení ze stávajících 5 

mm na 10 mm, dostaneme se do stavu, kdy při zachování stejné variability při zakládání 

sestavy prodlužovacích trubiček spolu s vodícími dráty do dutiny formy získáme bezpečnou 

rezervu pro splnění požadované tahové síly. 

Pro snadnou detekci neshodného kusu byl vymyšlen způsob, kdy by po zkrácení 

prodlužovací trubičky na definovanou délku došlo k jejímu označení ve vzdálenosti, která by 

odpovídala požadovanému založení do dutiny centrální spojky. Pokud při lisování nebyla 

trubička umístěna ve správné pozici, došlo by k jejímu posunutí, pak by označený konec byl 

viditelný na hotovém výrobku a mohl by být snadno vyřazen mezi neshodné produkty.  

 

4.4.1.2.6 Vliv na výsledky managementu rizik 

Po provedení všech výše uvedených opatření odhadujeme změnu výsledků v FMEA 

procesu viz tab. 7. 
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Tab. 7 Změna výsledků FMEA procesu po provedení opatření ke snížení rizika 

 Závažnost Výskyt Odhalení RPN 

Stav původní 9 3 7 189 

Stav po změně 9 2 5 90 

 

Z výsledků vidíme, jak se změnily výsledky u výskytu a odhalení vady oddělení 

prodlužovací trubičky od centrální spojky. U organizací, jež mají zdravý a funkční systém 

managementu rizik, nemůžeme v pokročilejších fázích etap životního cyklu výrobku, 

prakticky již vlastně od konečných aktivit fáze návrhu a vývoje, očekávat skoková snížení 

rizik. Většinou se již jedná o soubor aktivit a projektů, které sice neustále situaci zlepšují, ale 

výsledky již nejsou tak markantní. Můžeme použít i paralelu, kdy organizaci nepomáhají 

menší skutky typu kaizen [5], nýbrž je třeba volit rozsáhlejší činnosti typu re-engineering [3].  

 

4.4.2 Oddělení špičky od těla katetru 

Špička katetru je velmi důležitou součástí katetru. Jedná se o část výrobku, která jako 

první přichází do styku s tělesnou schránkou pacienta a z tohoto důvodu jsou na ni z pohledu 

designu kladeny nemalé nároky. Pro usnadnění vstupu a průchodu kůží, tkáněmi či stěnami žil 

musí mít kuželovitý tvar se zaoblenými hranami a hladkým povrchem. Tyto vlastnosti 

dohromady zajišťují, aby v průběhu zavádění výrobku na místo určení nedocházelo k 

dalšímu poraňování pacienta. 

Z konstrukčních důvodů, neboť na tělo katetru a jeho špičku jsou kladeny rozdílné 

požadavky, není materiál obou těchto komponent stejný, z čehož vyplývá nutnost zajistit mezi 

nimi pevný spoj, který ale bude plnit vše požadované. Z pohledu použití se jedná o výše 

jmenovaný hladký povrch, odolnost vůči mechanickému namáhání při zavádění katetru do 

těla pacienta, tělesné teplotě, vlhkosti dané umístěním výrobku přímo v krevním řečišti a 

v neposlední řadě také odolnosti vůči medikamentům, roztokům či jiným látkám 

aplikovaných skrz katetr do těla pacienta.  

Spoj špičky a těla katetru si musí veškeré své vlastnosti ponechat po celou dobu jeho 

života, tj. u většiny výrobků 5 let a vyvarovat se tak případu, kdy by došlo k oddělení špičky 

od těla – viz obr. 13. 
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Obr. 13 Oddělení špičky od těla katetru 

 

Vzhledem k umístění špičky přímo v krevním řečišti by totiž v případě kompletního 

oddělení došlo k jejímu odplavání hlouběji do těla pacienta, kde by mohla způsobit fatální 

komplikace mající za následek závažná poranění vyžadující okamžitý chirurgický zákrok či 

v nejhorším případě smrt pacienta. 

Stejně jako u případu oddělení prodlužovacích trubiček od centrální spojky katetru i zde 

platí: 

 vlivem rozdílných charakteristik obou materiálů je třeba nalézt optimální 

parametry procesu, aby došlo ke kvalitnímu spojení obou částí výrobku a 

 pevnost spoje závisí na velikosti styčné plochy mezi oběma materiály. 

 

4.4.2.1 Popis technologie výroby spoje špičky a těla katetru 

Obdobně jako v případě lisování prodlužovacích trubiček do centrální spojky i zde celý 

proces začíná navlečením extrudovaných trubiček špičky a těla katetru na vodící drát, 

tentokrát tzv. hrotovací. Celá sestava se následně vloží do dutiny formy, kde natavením obou 

materiálu dojde k jejich spojení ve tvaru definovaném hrotovacím drátem a dutinou formy.   

Po vyjmutí sestavy z formy se hrotovací drát vysune z těla katetru a výrobek se na 

následujícím pracovišti kontroluje na kvalitu spoje a přítomnost vizuálních vad.  

 

4.4.2.2 Realizace snížení rizika daného upadnutím špičky v praxi 

V dalších odstavcích této práce budeme následovat výše uvedenou metodiku pro snížení 

rizika.  
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4.4.2.2.1 Žádný uprchlík 

Jako v předchozím případě ilustrace snižování rizika i zde využijeme 100% kontrolu 

jako úvodní opatření pro zajištění výstupu z výrobního závodu. Primárním cílem, který 

musíme mít neustále na zřeteli, je, že pokud již takto závažná vada na výrobku vznikne, nesmí 

se prostřednictvím neefektivních kontrol dostat až k zákazníkovi. 

Podobnost s předchozím případem lze nalézt i v tom, že pevnost spoje lze objektivně 

testovat pouze variabilně, tedy destruktivně. Nicméně v obou našich případech validace 

prokázaly vysokou způsobilost procesu, a zároveň bylo následnými studiemi prokázáno, že 

ani zatížením spoje závažím o hmotnosti odpovídající limitu pevnosti spoje daného 

mezinárodní normou [20] nedochází k jejímu ovlivnění, a proto byla implementována 100% 

kontrola tímto závažím za účelem odhalení procesních chyb. Schopnost této metody 

spolehlivě detekovat vadné výrobky následně potvrdila i její validace. 

 

4.4.2.2.2 Analýza dokumentů managementu rizik 

Vadu oddělení špičky od těla katetru již nalezneme v dokumentech managementu rizik 

společnosti Arrow International CR, a.s. V tabulkách 4 a 8 nalezneme identifikaci a 

zhodnocení rizika této vady. 

 

Tab. 8 Ukázka hodnocení vady oddělení špičky od těla katetru v FMEA procesu [30] 

Proces Krok Vada 
Lokální 

efekt 

Konečný 

efekt 

Z
á
v
a

ž
n

o
st

 

Příčina 

V
ý

sk
y

t 

Kontrola 
O

d
h

a
le

n
í 

R
P

N
 

Hrotová-

ní špičky 

Nastavení 

stroje 

Nedostatečná 

pevnost v 

tahu 

Všechny 

výrobky 

mohou 

být 

vyhozeny 

(7) 

Ztráta 

funkce 

katetru (9) 

9 
Nesprávné 

nastavení stroje 
3 

100%  

kontrola 

závažím, 

statistická 

přejímka 

kontrolou 

kvality 

5 135 

 

Z tabulek 4 a 8 je patrné, jak byla zhodnoceno riziko vady oddělení špičky od těla 

katetru. Vidíme, že ač se jedná o vadu kritickou z pohledu závažnosti, lze díky její nízké 

četnosti výskytu celkové riziko prohlásit za přijatelné.  

Takový může být závěr z pohledu managementu rizik. Ale pokud k tomu opět 

zodpovědně přidáme hledisko záchrany lidského života, nemůže nám tento výsledek stačit a 

musíme se i zde snažit o další zlepšování současného stavu.  
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4.4.2.2.3 Přezkoumání zavedených kontrol 

Možnosti kontrolovat kvalitu spojení materiálů špičky a těla katetru jsou velmi 

omezené. V průběhu procesu hrotování lze sledovat pouze parametry stroje, nikoliv 

charakteristiky produktu. Až po vyjmutí nahrotovaného těla z dutiny formy, lze pomocí 100% 

vizuální kontroly a promnutí špičky mezi prsty pracovníka ověřit, zda výrobek neobsahuje 

praskliny či jiné vizuální vady, které by mohly potenciálně vést k oddělení špičky od těla 

katetru. 

Před další kontrolou se produkt nechává 24 hodin zrát. Jedná se o technologickou 

přestávku, která zaručí stabilizaci materiálu a zisk jeho konečných vlastností. Teprve po 

uplynutí této doby lze výrobek testovat za účelem zjištění objektivní hodnoty pevnosti spoje 

špičky a těla katetru. 

Způsob, jakým se provádí 100% kontrola pevnosti spoje už byl popsán v kapitole 

4.4.2.2.1. 

 

4.4.2.2.4 Implementace nové kontroly tahání špiček a přechod od kontrol k prevenci 

Cílem pro zavedení nové kontroly bylo odstranit stávající 100% kontrolu taháním 

závaží a nahradit ji pokročilejší metodou, která by byla schopna poskytovat objektivní 

hodnoty pevnosti spoje, a zároveň nabízela možnost šetřit zdroje. Splnění těchto záměrů 

nebylo v tomto případě možné docílit náhradou stávající kontroly za jinou 100% kontrolu. 

Proto jsme se rozhodli spojit fázi implementace nové kontroly s přechodem od kontrol 

k prevenci a docílit implementace statistické regulace procesu.   

Samotné implementaci nové kontroly ale díky tomu muselo předcházet splnění 

povinných předpokladů. 

Díky tomu, že cílem této práce není zaměřit se na oblast zavádění statistické regulace 

procesu, uvádíme proto pouze, že se postupně podařilo naplnit požadavky uvedené v [14] a 

díky tomu bylo možné záměr realizovat. V současné době máme tuto metodiku realizovánu u 

prvních skupin výrobků a plánujeme její další rozšíření. 

    Komplikací zůstává nemožnost okamžité regulace v případě identifikace trendu či 

bodu mimo regulační meze. Okamžitá regulace není možná z důvodu potřeby ponechat ve 

stávajícím procesu 24 hodinové zrání výrobku před jeho testováním. Opakovanými studiemi 

bylo prokázáno, že mezi hodnotami tahové síly díky testování provedenému v krátkém 

intervalu od zhotovení výrobku a hodnotami naměřenými po 24 hodinovém stárnutí není 
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korelace. Proto k regulaci dochází až s významným časovým odstupem, který by mohl mít za 

následek v případě nalezení bodu mimo toleranční meze nutnost provést opatření na 

významném množství hotových výrobků. Takové riziko ale momentálně, vzhledem ke 

stávajícím výsledkům, považujeme za přijatelné. 

 

4.4.2.2.5 Vliv na výsledky managementu rizik 

Po implementaci SPC a předcházejících opatření nutných pro stabilizaci procesu a 

zajištění jeho způsobilosti se výsledky hodnocení rizika oddělení špičky od těla katetru u 

vybraných produktů v PFMEA změnilo tak, jak je ilustrováno v tabulce 9. 

 

Tab. 9 Změna výsledků FMEA procesu hrotování po provedení opatření ke snížení rizika 

 Závažnost Výskyt Odhalení RPN 

Stav původní 9 3 5 135 

Stav po změně 9 2 3 54 

 

Jak je z tabulky patrné, změna přístupu k procesu hrotování měla pozitivní vliv jak na 

četnost výskytu vady oddělení špičky od těla katetru, tak i na její odhalení.  

 

5 ZHODNOCENÍ NÁVRHU A NÁMĚTY NA DALŠÍ 
ROZPRACOVÁNÍ 

5.1 Zhodnocení návrhu 

V předcházející kapitole jsme ilustrovali návrh na snižování vybraných rizik 

v organizaci. Nutno říci, že se nejedná pouze o teoretickou úroveň znalostí, ale všechny výše 

jmenované postupy, nástroje a opatření byly skutečně implementovány prakticky a vedly ke 

zdárnému snížení rizika na přijatelnou úroveň.  

Obdobný postup lze využít pro zlepšování jakéhokoliv produktu bez ohledu na jeho 

charakter, použití apod. Nalezne uplatnění při řešení rozdílných problémů identifikovaných 

nejen při managementu rizik. Protože je jeho spektrum tak široké a benefity z něho plynoucí 

významné, měl by se dále rozšiřovat i do ostatních odvětví průmyslu či služeb za účelem 

zajištění spokojenosti koncových zákazníků nebo uživatelů produktu.  
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5.1.1 Zhodnocení návrhu opatření vady oddělení prodlužovacích 
trubiček od centrální spojky katetru 

U oddělení prodlužovací trubičky od centrální spojky je velmi obtížné riziko zcela 

eliminovat. Jedná se o vadu s nejvyšší závažností, ale nízkou pravděpodobností výskytu, což 

dokazují výsledky zákaznických reklamací i interní data o zmetkovitosti produkce. Jakákoliv 

následná opatření kladoucí si za cíl vadu zcela eliminovat naráží na vysokou ekonomickou 

náročnost takových opatření. Zjednodušeně řečeno, bylo by třeba velké množství 

investovaných prostředků s velmi nejistým výsledkem. Zisk, nebo-li benefit, v tomto případě 

již nepřeváží přetrvávající riziko. 

Pokud se bude nadále dařit udržovat trend výskytu těchto vad stabilní a nebude se 

zvyšovat, lze riziko z nich plynoucí považovat za přijatelné, i když jeho možné příčiny byly 

pouze minimalizovány, nikoliv zcela odstraněny. 

Tento závěr se může ale velmi snadno změnit. Pravděpodobně totiž stačí jediný výskyt 

této vady, který zapříčiní smrt pacienta a regulativní orgány vyvinou takový tlak na výrobce, 

že bude nucen opět udělat něco navíc bez ohledu na finance. 

Povinnost zajistit nulový výskyt této vady na trhu by pak vedla k nutnosti zavedení plně 

automatizovaného pracoviště, a to jak z pohledu výroby výrobku, tak i jeho následných 

kontrol. Spolehnout se při takto náročném úkolu na kvalitu práce lidského jedince již není 

možné. 

Plně automatizované pracoviště by muselo obsahovat: 

 robotizované pracoviště krácení prodlužovacích trubiček s kontrolou jejich 

délky, 

 plně automatický stroj pro zakládání sestav vodících drátů s prodlužovacími 

trubičkami do dutiny lisovací formy spolu s kontrolou pozice každé z nich, 

 fixaci prodlužovacích trubiček ve správné pozici, 

 a plně automatizovanou kontrolu po vyjmutí hotového katetru z formy. 

 

5.1.2 Zhodnocení návrhu opatření vady oddělení špičky od těla katetru 

Obdobně jako v předcházejícím případě, i u oddělení špičky od těla katetru se jedná o 

vadu produktu s velmi vysokou závažností, ale malou četností výskytu. Z tohoto důvodu není 

další zlepšování stávajícího stavu vůbec jednoduché. Rozhodně se nedá předpokládat skoková 

změna. Ať už by se provedlo jakékoliv opatření uskutečněné na základě výsledků projektu 
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reengineeringu, jeho přínos velmi pravděpodobně nepřeváží investici požadovanou na jeho 

realizaci.  

Stávající data z monitorování procesu i historické zkušenosti s výrobou zdravotnických 

prostředků vypovídají o tom, že pokud někdy nastane významný pokles hodnoty tahové síly 

spojení těla a špičky katetru, nejpravděpodobněji se bude jednat o vliv vstupního materiálu.  

V případě hrotování špiček se jedná o proměnlivost jeho vlastností v čase. Ačkoliv se 

jedná o přirozenou charakteristiku tohoto druhu materiálu, nelze za všech okolností 

přizpůsobit nastavení stroje jeho vlastnostem. Z tohoto důvodu by se mohlo zdát nezbytným 

zaměřit se na jeho další monitorování a poznávání jeho chování. Tento způsob ale není příliš 

šťastný. Bez dalších opatření by se pouze jednalo o nalezení soužití s důsledkem problému, 

ale ne o identifikaci a odstranění jeho příčiny. 

Stability vlastního procesu lze dosáhnout pouze tehdy, je-li i vstupní materiál stabilní. 

Díky tomu je nutností problém řešit od začátku, nikoliv konce. Stávající tolerance 

nejdůležitější charakteristiky dodávaného materiálu jsou velmi široké a skutečné naměřené 

výsledky se většinou pohybují u dolní toleranční meze, což je výjimečná příležitost pro 

zahájení lepší spolupráce s dodavatelem za účelem vzájemné dohody o zúžení tolerancí a 

produkcí vstupního materiálu co nejblíže středu budoucího pásma. 

Pokud by se v budoucnu ukázala nemožnost docílení stabilních výsledků parametrů 

vstupního materiálu, připadá v úvaha možnost změny designu výrobku, kterou by bylo možno 

realizovat více způsoby. 

Zdánlivě nejjednodušší by byla možnost nalezení jiného druhu vstupního materiálu, 

který by své vlastnosti v čase neměnil a dodavatel by jej byl schopen dodávat v požadovaných 

tolerancích. Vzhledem ale k požadavkům kladeným na takový materiál, ať už z pohledu jeho 

použití v těle pacienta, klinických testů, fyzikálních vlastností a zpracovatelnosti se jedná o 

hledání s nejistým výsledkem. 

Výhodnější možností by mohla být změna způsobu spojení špičky a těla katetru. Bez 

odpovídajících testů nelze předem odhadnout úspěšnost takové změny, ale například 

v případě nalezení vhodného lepidla by bylo možné dosáhnout lepších výsledků než jsou 

stávající. I zde ale platí, že zvolený materiál musí splňovat požadavky uvedené 

v předcházejícím odstavci. 

Nejjednodušším způsobem pak je zhotovení těla a špičky katetru ze stejného materiálu. 

Odpadla by pak potřeba spojovat dva různé materiály, požadovaného tvaru špičky by se 

docílilo pouze zformováním konce těla katetru. Tento způsob je již u několika stávajících 

výrobků je použit, ale jeho plošné rozšíření naráží na požadavky uživatelů produktu. Ty jsou 



47 

 

totiž zcela odlišné při pohledu na tělo a špičku. Zákazníci preferují těla tvrdá a neohebná, 

zatímco špička má být měkčí, aby při vstupu katetru do těla pacienta nepůsobila trauma či 

poranění jiného charakteru. 

Všechny výše uvedené možnosti jsou reálné, ale vzhledem k jejich náročnosti budou 

realizovány pouze v případě, kdy by situace vyžadovala změnu. Stávající stav ale zůstává 

velmi dobrý, a díky zavedeným opatřením vadné produkty neopouští brány výrobního 

závodu. 

 

5.2 Benchmarking jako prostředek k dalšímu zlepšení 
managementu rizik 

Výše uvedená metodika snižování rizik a její následná realizace v praxi jsou výsledkem 

dlouhodobého zkoumání v rámci interních procesů. Pokud ale organizace není zrovna 

absolutní špičkou svého oboru v dané oblasti, existuje vynikající možnost, jak dosáhnout 

potenciálního zlepšení aktivit managementu rizik mnohem rychleji, a to například metodou 

učení se od nejlepších formou benchmarkingu.  

Dle [10] chápeme benchmarking jako nepřetržitý a systematický proces porovnávání a 

měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro 

toto měření za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit.  

Za předpokladu dodržení definovaných podmínek a doporučení se následováním 

jednotlivých etap benchmarkingu uvedených v [13] můžeme dostat do stavu, kdy se nám 

v souladu se zvoleným cílem vzájemného porovnávání povede nalézt nové nástroje, 

metodiky, postupy či přímo způsoby jak zlepšit vlastní proces managementu rizik a snižovat 

konkrétní rizika plynoucí z výroby, povýrobních aktivit a používání zdravotnických 

prostředků. 

Konkrétní specifika benchmarkingu pro management rizik v podmínkách výrobce a 

uživatele zdravotnických prostředků popisuje [18].   

 

5.3 Technika lidských faktorů 

Všechna doposud uvedená fakta a způsoby řízení managementu rizik lze považovat za 

klasické metody použitelné v jakémkoliv odvětví průmyslu či služeb. V oblasti managementu 

rizik zdravotnických prostředků ale poslední výzkumy dokazují, že z pohledu četnosti 

výskytu a následků rizika z použití zdravotnického prostředku daleko převyšují nebezpečí 

plynoucí z vad produktů. Proto americká vládní organizace FDA vyvinula a doporučuje 
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používat tzv. techniku lidských faktorů (HFE – Human Factors Engineering). Jedná se o 

nástroj, který je u většiny organizací prozatím v plenkách, ale lze očekávat jeho brzké a nutné 

rozšíření u organizací zabývajících se výrobou zdravotnických prostředků. Vzhledem k jeho 

předpokládanému použití u všech výrobců zdravotnických prostředků ve velmi krátké době, 

pokusme se jej ilustrovat obšírněji.  

 

5.3.1 Úvod do problematiky techniky lidských faktorů 

Podle autorů techniky lidských faktorů [22] se jedná o nejlepší způsob pro identifikaci a 

adresování nebezpečí souvisejících s užíváním zdravotnických prostředků. Cílem je 

minimalizovat nebezpečí související s užíváním produktu a zajistit, aby jeho uživatelé byli 

schopni používat zdravotnický prostředek bezpečně a efektivně po celou dobu jeho životního 

cyklu. Pokud výrobce použití tohoto přístupu zdokumentuje, považuje to FDA za demonstraci 

jeho snahy kontrolovat nebezpečí plynoucí z používání zdravotnických prostředků. 

Proto, aby mohl uživatel produkt správně používat a byla identifikována možná 

nebezpečí, musí výrobce vyvinout snahu k tomu, aby znal: 

o uživatele produktu (pacient, člen rodiny, lékař, sestra, pečovatelská služba 

apod.) 

o typické a atypické použití produktu 

o charakteristiky produktu 

o charakteristiku prostředí, ve kterém se produkt používá 

o interakci mezi uživateli, prostředím a produktem 

 

Samozřejmě nelze předem odhalit všechny problémy, jež mohou nastat při užívání 

produktu. Pravděpodobnost odhalení lze ale zvýšit, pokud se už ve fázi návrhu prototypu 

testuje přímo s budoucími uživateli zdravotnického prostředku. Tento způsob má zpravidla 

největší přínos z hlediska identifikace možných nebezpečí, neboť praktickým užitím 

zdravotnického prostředku lze odhalit i skrytá rizika a získat velmi cenné zkušenosti a 

zpětnou vazbu týkající se funkce produktu přímo od jeho budoucích uživatelů.  

Po nalezení nebezpečí následuje, stejně jako u klasického přístupu managementu rizik, 

jeho snížení. Při použití techniky lidských faktorů se obvykle jedná o využití úpravy rozhraní 

mezi uživatelem a produktem (např. zobrazováním důležitých charakteristik produktu na 

displeji, logickým postupem používání, varovným značením apod.) nebo zvýšením schopnosti 
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uživatele používat daný zdravotnický prostředek (např.školení či limitované použití produktu 

pouze kvalifikovaným personálem). 

 

5.3.2 Pojem nebezpečí při technice lidských faktorů 

Pojem nebezpečí při této technice chápeme u používání zdravotnických prostředků jako 

potenciální zdroj poškození zdraví. Při jeho výskytu pak ohrožuje pacienty, členy rodiny, 

zdravotnický personál či jiné osoby přicházející s výrobkem či jeho vstupy nebo výstupy do 

styku. Zpravidla může nastat vinou lékařského zákroku, vady produktu nebo jeho 

nefunkčnosti či nesprávným použitím. 

Dle [22] nebezpečí typicky obsažená v příslušných analýzách rizik jsou: 

o Mechanická (např.kinetická nebo potenciální energie pohybujícího se objektu) 

o Chemická (např.toxické látky) 

o Teplotní (vysoká teplota) 

o Elektrická (elektrický výboj, elektromagnetické pole) 

o Záření (ionizační a neionizační) 

o Biologická (infekce, alergické reakce, bionekompatibilita) 

 

Nebezpečí související s užíváním produktu jsou zpravidla chybné diagnózy 

(např.chybná identifikace nemoci / poranění či nepřesné měření fyziologických parametrů), 

nesprávné rozpoznání nebo chybná reakce na informace z monitorovacích zařízení či 

nesprávný zásah (neúčinná nebo nebezpečná terapie či zákrok). 

Jak uvádí [22] tato nebezpečí obvykle vznikají, pokud: 

o se zdravotnický prostředek nepoužívá předpokládaným způsobem, 

o se zdravotnický prostředek používá předpokládaným způsobem, ale 

nedostatečně se kontroluje, 

o použití produktu vyžaduje schopnosti, které uživatel nemá, 

o použití produktu je nekonzistentní s očekáváním uživatele nebo intuicí o chování 

produktu, 

o nebo prostředí ovlivňuje správnou funkci produktu a tento efekt není uživatelem 

rozpoznán. 
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5.3.3 Management rizik při HFE 

Management rizik je při technice lidských faktorů chápán obdobně jako při jeho 

standardním použití, tedy jako systémová aplikace politik, postupů a praktik analýzy, 

hodnocení a kontroly rizik. Odhad rizika pro dané nebezpečí je funkcí relativní 

pravděpodobnosti jeho výskytu a závažnosti poranění způsobené jeho následky. 

Odhad nebezpečí související s užíváním produktu je velmi obtížný a výsledky mohou 

být zavádějící, neboť je lze jen velmi obtížně předpokládat ze spousty možných důvodů a 

podmínek interakce mezi uživatelem a produktem. Díky tomu některé z nich vůbec nemusí 

být do managementu rizik zahrnuty. 

 

5.3.4 Lidský faktor 

Úvaha o lidských faktorech je důležitou součástí pro zamyšlení nad předpokládaným 

použitím zdravotnického prostředku.  

Prakticky se úvah o lidských faktorech využívá jako vstupů k zamyšlení nad budoucím 

použitím výrobku. Podle [22] se jedná o uživatelské prostředí, kam patří světlo, hluk, 

rozptylování, pohyb či vibrace a pracovní zátěž, dále pak uživatele (znalosti, schopnosti, 

očekávání a limity) a produkt (funkční požadavky, postupy, složitost zdravotnického 

prostředku, specifické charakteristiky uživatelského rozhraní). Výstupem pak je buď správné 

a efektivní či nesprávné a neefektivní (uživatelská chyba) používání produktu.  

Úvahy o lidských faktorech by měly mít následující součásti: 

o Uživatelské prostředí 

o Charakteristiky uživatele 

o Charakteristiky rozhraní mezi uživatelem a produktem 

 

Uživatelské prostředí může být velmi rozdílné a může mít hlavní vliv na použití 

výrobků a nebezpečí z něj plynoucí. Jeho součástí může být zátěž mentální  (stres), což 

můžeme vysvětlit jako objem přemýšlení a koncentrace, kterou osoba vykonává v době 

používání produktu. Ze stresu následně pramení chyby, působí na něho pocit nedostatku času 

na rozhodnutí či zvážení možných alternativ  a postupování logicky ve všech nastalých 

situacích. Kromě zátěže mentální uvažujeme i možnou zátěž fyzickou, která souvisí 

s používáním produktu. Může se také jednat o hluk (kdy například uživatel neslyší varovné 

alarmy), neuspořádané pracoviště (není vidět displeje monitorovacích zařízení či kontrolky), 

pohyb a vibrace, které znemožňují číst informace z displeje, obtížnost provést přesně daný 

úkon) či špatné světlo.  



51 

 

Uživatelé produktu se navzájem samozřejmě velmi liší. Co je pro někoho jednoduché, 

může být pro druhého nepřekonatelným oříškem. Proto je velmi složité, ale v tomto případě 

zároveň užitečné popsat populaci uživatelů s ohledem na jejich schopnosti a omezení 

(např.staří/mladí, domácí uživatelé/profesionálové apod.). Navíc únava, stres, léky či jiné 

mentální nebo fyzické podmínky mohou dočasně ovlivnit schopnosti uživatelů produktu. 

Nalezení správného rozhraní mezi uživatelem a produktem (zdravotnickým 

prostředkem)  usnadní budoucí provedení nápravných opatření, ale hlavně může působit 

preventivně, tedy předcházet možným situacím (potenciálním rizikům) způsobujícím 

vystavení uživatele nebezpečí vzniklého během používání produktu. Rozhraní mezi 

uživatelem a produktem chápeme jako všechny komponenty produktu, se kterými je uživatel 

ve styku v průběhu užívání, připravuje jej k použití (adjustace, kalibrace, seřízení, vybalení 

z obalu apod.) nebo při provádění údržby, oprav a čištění.  

 

5.3.5 Aplikace HFE do managementu rizik 

Aplikace techniky lidských faktorů do managementu rizik se provádí tak, že nejprve je 

nutné identifikovat všechna nebezpečí související s užíváním produktu. Mělo by se jednat jak 

o nepředpokládatelná nebezpečí (odvozená empiricky – získaná z aktuálního nebo 

simulovaného používání produktu), tak i předpokládaná, tj. analyticky odvozená (např. 

pomocí FTA, FMEA apod.) [22]. 

Následně je třeba popsat možné scénáře nebezpečného použití, na které se později musí 

vyvinout a aplikovat strategie ke kontrole nebezpečí. Samozřejmě i při metodice HFE platí, 

čím dříve, nejlépe v etapách návrhu, je dané nebezpečí odhaleno, tím levnější je jeho 

odstranění. Proto zde platí následující správné pořadí opatření pro snižování rizik: 

 

 Upravit návrh (design) produktu tak, aby se nebezpečí odstranilo nebo snížily 

jeho následky. 

 Vytvořit uživatelské rozhraní tolerantní chybám (obsahující bezpečnostní 

prvky). 

 Zajistit včasné upozornění uživatelů (alarm). 

 Vytvořit písemné instrukce a poskytnout školení, jak s produktem bezpečně 

zacházet). 
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Konečným krokem pak je provedení odpovídajících validací produktu, které budou 

demonstrovat bezpečné a efektivní použití produktu. Cílem je ověřit, zda produkt splňuje 

potřeby zamýšlených uživatelů. 

Příprava a vlastní integrace techniky lidských faktorů do managementu rizik organizace 

by vyžadovala mnohem větší prostor než může poskytnout tato práce. Není proto cílem zde 

podchytit vše, výše uvedené podněty jsou jen záměrem autora představit a nabídnout 

organizacím vyrábějícím zdravotnické prostředky (a nejen jim) vynikající možnost pro další 

zlepšování vlastních procesů. Navíc pravděpodobně nejsme ani daleko od doby, kdy bude tato 

technika přímo auditována při certifikačních auditech. Proč tedy nebýt o krok napřed? 
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ZÁVĚR: 
Nenávratně pryč jsou již doby, kdy organizacím postačovalo pouze vyrábět své 

produkty či poskytovat služby bez ohledu na jejich kvalitu. Funkčnost produktu některých 

produktů byla v dobách minulých přinejmenším diskutabilní a na spotřebitele se mnoho 

nehledělo. 

Dnes je ale vše jiné. Trendem dneška jsou prohlášení organizací o plné orientaci na 

zákazníka, poskytování služeb a produktů té nejvyšší úrovně kvality a spolehlivost, přičemž 

pojem bezpečnosti by měl být již u vyspělých organizací samozřejmostí. Na samém vrcholu 

pak stojí záměr vykonávat vše tak, aby se jakýmkoliv možným chybám předcházelo. 

Díky tomu vznikl požadavek možná rizika identifikovat, hodnotit a provádět taková 

opatření, která eliminují příčiny, sníží následky nebo minimálně četnost výskytu vad 

produktů. Tento soubor aktivit byl pojmenován jako management rizik. Lze o něm bezpečně 

prohlásit, že se jedná o nejmocnější nástroj, který vysloveně vede k motivaci chybám 

předcházet. 

O benefitech takového počínání již bylo řečeno mnohé. Přínos správně prováděného 

managementu rizik je neoddiskutovatelný a organizace, která je schopná prokázat výjimečnou 

výkonnost tohoto procesu, bude nepochybně na špičce žebříčku firem ve svém oboru.  

V případě, kdy se jedná o výrobce zdravotnických prostředků, je vedle všech možných 

finančních zisků, konkurenčních výhod, prestiže a dalších ještě jeden, a to hlavní argument, 

proč je nutné chybám předcházet a ne se pouze snažit o jejich následné odstraňování. Tím 

hlavním důvodem je lidský život.  

V případech, kdy se zdravotnický prostředek používá, není mnoho prostoru na chyby. 

Nezřídka se jedná o stavy, kdy je člověk ve stavu ohrožujícím jeho život a záleží na každém 

zlomku vteřiny. Rozhodují maličkosti a ve výsledku může být zcela jedno, kde se chyba 

stane. Tento argument by měl být automatickým hnacím motorem všech soukolí, jejichž 

výstupem vzniká produkt kladoucí si za úkol v kritických chvílích pomoci.  

V úvodu této práce byl vysvětlen pojem managementu rizik a znázorněny jeho 

jednotlivé fáze. Zároveň v této kapitole můžeme nalézt i soubor požadavků a pravidel pro 

úspěšné zavedení celého procesu ve vlastní organizaci. Tato část je důležitá nejen pro čtenáře, 

který se setkává s danou problematikou poprvé, ale zároveň se jedná o vhodný materiál 

sloužící jako podklad pro školení zaměstnanců organizace provádějící činnosti související 

s managementem rizik. 

Analýza současného stavu managementu rizik představuje organizaci ARROW 

International CR, a.s. jako předního výrobce zdravotnických prostředků v celosvětovém 
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měřítku. Vlivem zahraničního vlastníka a samozřejmě také díky mezinárodním standardům a 

regulativám organizace vlastní, udržuje a dále rozvíjí proces managementu rizik. Kapitola 

dále ilustruje, jak jsou prováděny jednotlivé činnosti související s identifikací, hodnocením a 

dalšími aktivitami řízení rizik, a zároveň také nabízí návod, jak by tyto činnosti měly být 

integrovány do etap návrhu a vývoje nových produktů.  

Z výsledků vyplývá, že organizace má proces managementu rizik zavedený dobře, ale 

do absolutní dokonalosti stále ještě zbývá notný kus cesty. Proto jsme se následně zaměřili na 

identifikaci slabých míst, neboť jak je všeobecně známo, proces může být jen tak silný, jako 

je jeho nejslabší článek.  

Pro identifikaci slabých míst jsme zvolili hojně využívanou metodiku 5M, kterou jsme 

ale pro naše účely modifikovali (lidé, prostředí, metoda, nástroj a měření) a snažili se v každé 

z nich poukázat na ten pověstný nejslabší článek. Zaměření se na ně, spolu s jejich následným 

odstraněním je další povinnou metou na cestě k dokonalosti. 

O tom, jak snižovat vybraná rizika, pojednává další kapitola. Ve své úvodní části 

rozebírá teoreticky možné způsoby řešení a vyzdvihuje jejich klady, ale z pohledu přínosu je 

mnohem hodnotnější její hlavní část, která pojednává o metodice pro snižování rizika. 

Dodržením jejich několika základních principů lze za nepříliš dlouhou dobu vykonat cestu od 

zajištění bezpečí pro zákazníka užívajícího naše produkty až k nalezení řešení, které povede 

k odstranění problému, ale zároveň bude i ekonomicky výhodné.  

Na dvou praktických příkladech demonstrujeme použití této metodiky v praxi. V obou 

z nich se jedná o riziko plynoucí z potenciální vady produktu, jež může mít fatální následky 

pro pacienta. K oběma případům je také nutné připočíst fakt, že se nejedná pouze o 

hypotetické případy, ale o skutečně reálné problémy, kterým musí organizace ARROW 

International CR, a.s. čelit. 

V závěrečné části práce jsme se zaměřili na zhodnocení provedeného návrhu a také 

náměty k dalšímu zlepšování. Nejedná se pouze o zlepšování dosaženého stavu snižování 

dvou vybraných rizik, ale také i o prostředky ke dosažení vyšší úrovně celého procesu 

managementu rizik. 

Jednodušší cestou je vzájemné porovnávání se. Obdobně jako u charakteristik produktů 

lze se s vybranými partnery porovnávat i v oblasti identifikace, hodnocení a snižování rizik. 

Záleží ale na jaké úrovni žebříčku se konkrétní organizace nachází. U těch vyspělých 

zpravidla již k významnému zlepšení nedochází. 

Mnohem obsáhlejší pak je technika lidských faktorů, kde se prakticky jedná o zcela 

nový rozměr pohledu na rizika plynoucí z užívání produktu. Částečně již výstupy z této 
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techniky v dokumentech společnosti ARROW International CR, a.s. jsou, ale plošná 

implementace kompletní techniky lidských faktorů by ji určitě prospěla a zcela jistě znovu 

posunula na vyšší úroveň. 

Tato práce si kladla za cíl zejména rozšířit povědomí čtenářů o nutnosti provádění 

efektivního managementu rizik. Nabídla zároveň i vynikající způsob jak správně řešit situace 

s nejzávažnějšími vadami vlastních produktů. O tom, zda se záměr povedlo naplnit či nikoliv, 

nechť ať rozhodne laskavý čtenář sám.  
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