
 
 

 
 

VNÍMANÍ IMPLICITNÍHO PŘIDĚLOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE (PIRNCA) 

PERCEIVED IMPLICIT RATIONING OF NURSING CARE (PIRNCA) 

 

 

O dotazníku 

Tento dotazník byl vytvořen pro měření vnímání implicitního přidělování ošetřovatelské péče sestrami. K implicitnímu 

přidělování ošetřovatelské péče dochází, pokud sestra neprovede nebo nedostatečně vykoná ošetřovatelské činnosti 

nezbytné pro pacienty z důvodu nedostatku zdrojů (personálních nebo časových). Nezbytné činnosti zahrnují ošetřovatelské 

posouzení, identifikace problémů, plánování péče, provedení intervencí (nezávislých, částečně závislých a závislých) a 

hodnocení péče, přijaté na základě ošetřovatelského úsudku, standardů ošetřovatelské praxe a znalostí sester jako důležité 

pro pacienta za účelem dosažení požadovaného výsledku. Dotazník PIRNCA obsahuje 31 běžných ošetřovatelských 

činností, které by měly být nezbytné pro dosažení požadovaných výsledků u pacientů hospitalizovaných na interních a 

chirurgických odděleních. 

 

 

Pokyny pro vyplnění dotazníku 

Při vyplňování dotazníku PIRNCA-CZ, prosím, zohledněte posledních sedm pracovních směn odpracovaných ve Vašem 

hlavním zaměstnání sestry. Budete požádán/a, abyste uvedl/a, jak často jste během těchto sedmi směn nemohl/a provést 

každou z 31 popsaných ošetřovatelských činností z důvodu nedostatku zdrojů (personálních nebo časových). Frekvenci 

výskytu byste měla na základě Vašich pracovních zkušeností hodnotit zaškrtnutím „Nikdy“, „Zřídka“, „Někdy“ nebo 

„Často“ v odpovídajícím políčku. Pokud žádný z Vám přidělených pacientů během těchto sedmi směn nevyžadoval 

popsanou ošetřovatelskou činnost, měla byste zvolit „Nebylo potřeba“. Pokud jste úkol nemohl/a provést osobně, ale 

podařilo se Vám zajistit někoho, kdo ho za Vás vykoná (např. jinou sestru nebo někoho z pomocného personálu), měl by 

úkol být považován za splněný prostřednictvím delegování. Odhaduje se, že si vyplnění tohoto dotazníku vyžádá asi pět až 

deset minut Vašeho času. Na konci dotazníku je místo, kam můžete připsat komentáře týkající se Vašich možností provést 

nezbytné ošetřovatelské činnosti pro Vám přidělené pacienty.  

Děkujeme Vám za ochotu vyplnit tento dotazník. 

  



 
 

 
 

Jak často se během posledních 7 pracovních směn stalo, že Nebylo 

potřeba 

Nikdy Zřídka Někdy Často 

1 jste nemohl/a u pacientů provést běžnou hygienickou péči (např. koupání, 

péči o ústní dutinu, péči o chrup) nebo zajistit splnění tohoto úkolu 

delegováním na někoho jiného? 

     

2 jste nemohl/a provést běžnou péči o kůži pacientů nebo zajistit splnění 

tohoto úkolu delegováním na někoho jiného?   
     

3 jste nemohl/a v přiměřeném čase vyměnit ložní prádlo pacientovi 

znečištěné krví či tělními tekutinami nebo zajistit splnění tohoto úkolu 

delegováním na někoho jiného?  

     

4 jste nemohl/a pomoci pacientovi s chůzí nebo zajistit splnění tohoto úkolu 

delegováním na někoho jiného? 
     

5 jste nemohl/a mobilizovat pacienta či polohovat pacienta s omezenou 

pohyblivostí nebo zajistit splnění tohoto úkolu delegováním na někoho 

jiného? 

     

6 jste nemohl/a poskytnout včas pomoc pacientovi s vyprazdňováním stolice 

či moči (např. podložní mísu, toaletní židli, doprovod na toaletu) nebo 

zajistit splnění tohoto úkolu delegováním na někoho jiného?  

     

7 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem pomoci při příjmu stravu či tekutin 

pacientům, kteří nemohou samostatně jíst či pít, nebo zajistit splnění 

tohoto úkolu delegováním na někoho jiného?   

     

8 jste nemohl/a zavést opatření přispívající k fyzickému pohodlí (např. 

včasné podání analgetik, úprava tělesné teploty, masáž / namazání zad) 

nebo zajistit splnění tohoto úkolu delegováním na někoho jiného?           

     

9 jste nemohl/a podat léky (včetně intravenózní terapie) dle ordinace lékaře 

a v souladu s bezpečnými postupy při medikaci? 
     

10 jste nemohl/a podat enterální či parenterální výživu dle ordinace lékaře a 

v souladu s bezpečnými postupy?  
     

11 jste nemohl/a provést ošetření rány (včetně převazů) dle ordinace lékaře / 

standardů oddělení nebo vlastního uvážení? 
     

12 jste nemohl/a změnit místo zavedení intravenózní kanyly, vyměnit sondy 

či krytí v časovém rámci dle ordinace lékaře / standardů oddělení nebo 

vlastního uvážení?  

     

13 jste nemohl/a dodržet doporučené postupy pro bezpečné zacházení 

s pacientem (např. využití zvedacího zařízení nebo pomoci dalšího 

personálu)? 

     

14 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem dodržet doporučené postupy pro 

prevenci infekcí (např. hygienu rukou, aseptické postupy, izolaci)? 
     

15 jste nemohl/a poskytnout takový rozsah edukace, který podle Vás pacient 

či jeho rodina potřeboval/i? 
     

16 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem připravit pacienty na léčbu, 

vyšetření či výkony? 
     

17 jste nemohl/a pacientovi (či rodině) poskytnout takovou úroveň emoční či 

psychologické podpory, kterou podle vás potřeboval/i? 
     

18 jste nemohl/a monitorovat fyziologické funkce pacienta dle ordinace 

lékaře / standardů oddělení nebo vlastního uvážení (např. vitální funkce, 

laboratorní hodnoty)?  

     

19 jste nemohl/a monitorovat citový stav a chování pacienta dle ordinace 

lékaře / standardů oddělení nebo vlastního uvážení (např. compliance, 

stravovací návyky, sociální interakce, nálada)? 

     

20 jste nemohl/a monitorovat fyzické bezpečí pacienta dle ordinace lékaře / 

standardů oddělení nebo vlastního uvážení? 
     

21 jste se nemohl/a dále sledovat změny stavu pacienta, (nevyslyšené) žádosti 

pacienta o intervence (včetně posouzení nebo doporučení k specialistovi) 

nebo nejasné pokyny? 

     



 
 

 
 

Jak často se během posledních 7 pracovních směn stalo, že  Nebylo 

potřeba 

Nikdy Zřídka Někdy Často 

22 jste musel/a nechat pacienta nebo rodinného příslušníka čekat déle než 5 

minut poté, když o něco požádal (např. prostřednictvím signalizačního 

zařízení)? 

     

23 jste nemohl/a mít důležitý rozhovor s dalším členem multidisciplinárního 

týmu ohledně péče o pacienta nebo byl tento rozhovor odložen?  
     

24 jste nemohl/a mít důležitý rozhovor s externí agenturou ohledně péče o 

pacienta nebo byl tento rozhovor odložen? 
     

25 jste nemohl/a mít důležitý rozhovor s pacientem nebo rodinným 

příslušníkem ohledně potřeb nebo pokynů souvisejících s propuštěním 

nebo byl tento rozhovor odložen? 

     

26 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem dohlížet na delegované činnosti?      
27 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem přezkoumat zdravotnickou 

dokumentaci (záznamy celého multidisciplinárního týmu), abyste získal/a 

informace o pacientovi? 

     

28 jste nemohl/a zaznamenat zahájení nebo revizi plánu péče o pacienta?       
29 jste nemohl/a zaznamenat všechny Vaše činnosti týkající se posouzení a 

sledování pacienta? 
     

30 jste nemohl/a dostatečně podrobně zaznamenat veškerou ošetřovatelskou 

péči, kterou jste poskytl/a? 
     

31 jste nemohl/a odpovídajícím způsobem zhodnotit plán péče (s využitím 

kritického myšlení), abyste stanovil/a vhodnost nebo účinnost intervencí a 

provedl/a z toho vyplývající revize? 

     

 

Je něco, co byste chtěl/a sdělit ohledně Vašich možností provádět nezbytné ošetřovatelské činnosti pro Vaše pacienty? 

Pokud ano, napište prosím, zde své poznámky:  
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