
CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE (MISSCARE-CZ) 
 

MISSED NURSING CARE (MISSCARE Survey) 

 

 
 

ČÁST A — CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 

 

Sestry se často setkávají s tím, že vícečetné požadavky na jejich čas vyžadují, aby změnili nastavení priorit a nezajistily 
veškerou péči, kterou pacienti potřebují. Jak často jsou podle Vašeho názoru následující činnosti ošetřovatelské péče 
VYNECHÁNY sesterským personálem (včetně Vás) na Vašem oddělení?   

 

 

Označte křížkem pouze jednu odpověď u každé položky. 

 Vždy 
vynecháno 

Často 
vynecháno 

Občas 
vynecháno 

Zřídka 
vynecháno 

Nikdy 
nevynecháno 

1. chůze s pacientem třikrát denně nebo podle ordinace      

2. polohování pacienta každé 2 hodiny      

3. krmení pacienta, když je jídlo ještě teplé      

4. příprava jídla pacientovi, který se nají sám      

5. podávání léků v rozmezí 30 minut před ordinovaným časem nebo do 
30 minut po něm (např. lék je podán mezi 9.30–10.30, je-li ordinován na 
10.00 hod) 

     

6. sledování vitálních funkcí podle ordinace      

7. sledování příjmu/výdeje tekutin      

8. úplná dokumentace všech potřebných údajů      

9. edukace pacienta o nemoci, testech a vyšetřeních      

10. citová podpora pacienta nebo rodiny      

11. koupání pacienta/péče o kůži      

12. péče o dutinu ústní      

13. mytí rukou      

14. plánování propuštění a edukace pacienta      

15. sledování glykémie u lůžka podle ordinace      

16. posouzení pacienta během každé směny      

17. cílené opětovné posouzení pacienta podle jeho stavu      

18. péče o místo zavedení periferní/centrální žilní kanyly a jeho   
posouzení podle standardu nemocnice 

     

19. reakce na signalizaci pacienta do 5 minut      

20. reakce na žádost pacienta o podání léku podle potřeby do 15 minut      

21. posouzení účinnosti léků      

22. účast na všech konziliích interdisciplinární péče      

23. pomoc při potřebě vyprázdnění do 5 minut od požadavku pacienta      

24. péče o kůži/o ránu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČÁST B – DŮVODY CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 

 

 

Přemýšlejte o ošetřovatelské péči vynechané na Vašem oddělení všemi pracovníky (jak uvádíte v 1. části tohoto 
dotazníku) a uveďte DŮVODY chybějící ošetřovatelské péče na Vašem oddělení.  

 

Označte křížkem pouze jednu odpověď u každé položky. 

 
Závažný 
důvod 

Středně 
závažný 
důvod 

Méně 
závažný 
důvod 

Není důvod 
chybějící péče 

1. nedostatečný počet personálu     

2. naléhavé situace u pacienta (např. zhoršení stavu pacienta)     

3. neočekávané zvýšení počtu nebo závažnosti stavu pacientů na oddělení      

4. nedostatečný počet podpůrných nebo administrativních pracovníků  
(např. praktické sestry, zdravotničtí asistenti, techničtí pracovníci, sekretářky oddělení) 

    

5. nevyvážené přidělování pacientů     

6. nedostupnost léků v případě potřeby     

7. nedostatky při přebírání pacientů od předchozí směny nebo z překládajícího oddělení     

8. neposkytnutí potřebné péče z jiného oddělení (např. chůze s pacientem neprovedená 
při fyzioterapii) 

    

9. nedostupnost materiálu/ vybavení v případě potřeby     

10. nesprávná funkce materiálu/vybavení v případě potřeby     

11. nedostatečná podpora od členů týmu     

12. napětí nebo komunikační problémy ve vztahu k POMOCNÝM/PODPŮRNÝM 
ODDĚLENÍM 

    

13. napětí nebo komunikační problémy v rámci OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU     

14. napětí nebo komunikační problémy ve vztahu k LÉKÁŔSKÉMU PERSONÁLU     

15. praktická sestra (zdravotnický asistent) neoznámila, že péče nebyla poskytnuta     

16. ošetřovatel není přítomen na oddělení nebo je nedostupný     

17. přílišné zatížení příjmem a propouštěním pacientů     
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