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PILOTNÍ TESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU PNAP „HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ 

V PALIATIVNÍ PÉČI“ NA ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ 

PILOT TESTING OF PNAP QUESTIONNAIRE “PATIENT NEEDS ASSESSMENT 

IN PALLIATIVE CARE“ AT ONCOLOGICAL CLINIC   

Radka Bužgová*, Erika Hajnová**, Lucie Sikorová*, Radka Kozáková*, David Feltl** 

*Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

**Fakultní nemocnice Ostrava, Onkologická klinika  

 

Abstrakt 

Cíl: Cílem tohoto příspěvku je prezentovat výsledky pilotního šetření testování dotazníku 

PNAP „Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči“ provedeného na onkologické klinice 

Fakultní nemocnice v Ostravě. Dále pak prezentovat zjištěnou důležitost bio-psycho-sociálně-

spirituálních potřeb pacientů s ukončenou onkologickou léčbou v souvislosti s kvalitou života 

a míru jejich saturace. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 52 pacientů onkologické kliniky FN 

Ostrava, u nichž byla ukončena onkologická léčba v důsledku léčebně neovlivnitelné progrese 

onkologického onemocnění. Pro hodnocení potřeb byl použit dotazník - Hodnocení potřeb 

pacientů v paliativní péči (PNAP), který se skládá ze 42 položek sdružených do 5 domén.  

Výsledky: Za nejdůležitější považovali onkologičtí pacienti potřeby v doméně autonomie a 

fyzické potřeby. Nejméně byli respondenti spokojeni se saturací psychických a spirituálních 

potřeb. Pacienti mladší 60 let považovali sociální potřeby za signifikantně důležitější a 

současně byli méně spokojeni s jejich saturací (p<0,05). Ženy považovaly za důležitější 

psychické a spirituální potřeby. Se saturací těchto potřeb byly však více spokojeny (p<0,05) 

než muži. Z jednotlivých položek považovali respondenti nejčastěji za důležité: řešení bolesti, 

únavy, dušnosti, vyrovnat se s nemocí, komunikaci se zdravotníky a jejich podporu, 

rozhodování, respekt a úctu při ošetřování, vnitřní klid, naději a smysl života. Za nedostatečně 

saturované potřeby uvedli únavu, bolest, vyrovnanost s nemocí, strach ze závislosti, 

pokračování v obvyklých aktivitách, pozitivní náhled na život a naději. Závěr: Dotazník 

PNAP vychází z holistického pojetí péče. Zjištěné nedostatečně saturované potřeby by se 

měly stát předmětem ošetřovatelských intervencí. 

Klíčová slova: paliativní péče, potřeby, onkologie, hodnocení. 

Abstract 

Aim: The aim of  this contribution is to present the results of pilot research into a testing of the 

PNAP questionnaire “Patient needs assessment in palliative care“ implemented at the 

oncological clinic of the University Hospital Ostrava, as well as to present an established 

significance of bio-psycho-social-spiritual needs of patients with terminated oncological 

treatment relating to the quality of life and the level of their saturation. Methods: The sample 

was made up of 52 patients of the oncological clinic of the University Hospital Ostrava, 

whose oncological treatment was terminated as a result of an uncurable progression of 

oncological disease. For needs assessment the questionnaire Patient needs assessment in 

palliative care (PNAP) was used, consisting of 42 items clustered into five domains. Results: 

Oncological patients considered the needs in the domains of autonomy and physical needs as 

the most important. They were the least satisfied with the saturation of psychological and 

spiritual needs. Patients under 60 years considered social needs as significantly more 

important and at the same time they were less satisfied with their saturation (p<0.05). Women 

considered psychological and spiritual needs as more important. However, they were more 

satisfied with the saturation of these needs than men (p<0.05). The following individual items 

were considered the most often as important: treating the pain, fatigue, dyspnoe, coming to 

terms with an illness, communication with health workers and their support, decision making, 
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respect and dignity while being treated, inner peace, hope and the meaning of life. 

Insufficiently saturated needs were reported: fatigue, pain, reconciliation with an illness, fear 

from dependance, continuation in common activities, positive opinion of life and hope. 

Conclusion: The questionnaire PNAP is based on a hollistic conception of care. Established 

insufficiently saturated needs should be a subject of nursing interventions.  

Key words: palliative care, needs, oncology, assessment. 

Zpracováno v rámci projektu NT 13417-4/2012 IGA MZ ČR: Identifikace potřeb pacientů a 

rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života. 

Kontaktní adresa autora: 

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU 

Syllabova 19 

Ostrava 

radka.buzgova@osu.cz  

 

Plný text příspěvku bude publikován v časopise Ošetřovatelství a porodní asistence. 

http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/1_profil-casopisu.html 
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POSUDZOVANIE V GERONTOLOGICKOM OŠETROVATEĽSTVE – PROJEKT 

ELEKTRONICKEJ VÝUČBOVEJ DATABÁZY 

ASSESSMENT IN GERONTOLOGICAL NURSING – PROJECT OF ELECTRONIC 

EDUCATION DATABASE 

 

Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav 

ošetrovateľstva 

 

Abstrakt 
Úvod: Involučné zmeny, akútne a chronické progresívne ochorenia, hospitalizácia seniora 

môžu prispieť k redukcii funkčnej kapacity a schopnosti žiť samostatne v svojej domácnosti 

či komunite. Je evidentné, že posudzovanie funkčného stavu seniora / geriatrického pacienta, 

zakomponované do individualizovaného plánu starostlivosti, redukuje riziko re-hospitalizácie 

alebo inštitucionalizácie. Odporúčanou metódou hodnotenia zdravotného a funkčného stavu je 

použitie meracích nástrojov v rámci komprehenzívneho posudzovania, ktoré poskytuje 

objektívne údaje pre zachytenie zmeny v zdravotnom / funkčnom stave a umožňuje 

individualizovať výber intervencií.Cieľ a metodika: Cieľom projektu elektronickej výučbovej 

databázy meracích nástrojov pre potreby gerontologického ošetrovateľstva je sumarizovať 

vybrané meracie nástroje na posudzovanie prioritných domén funkčného stavu v populácii 

seniorov a geriatrických pacientov so špecifickým zdravotným problémom. Po spracovaní 

literárnej rešerše a analýze zdrojov vyberáme štandardizované meracie nástroje s uvedením 

ich psychometrických charakteristík zamerané na posudzovanie aktivít denného života, stavu 

výživy, bolesti, rizika vzniku dekubitov, rizika pádu, kognície, demencie, delíria a depresie. 

Obsah databázy bude integrovať a poskytovať relevantné informácie k prezentovaným 

meracím nástrojom a dopĺňať tradičný spôsob výučby. Záver: Reliabilné a validné meracie 

nástroje v klinickej praxi kvantifikujú a objektivizujú funkčný potenciál, pomáhajú v procese 

ošetrovateľskej diagnostiky a pri výbere a hodnotení efektivity intervencií. Používanie 

štandardizovaných nástrojov podporuje profesionálny klinický úsudok a zvyšuje kvalitu 

a dôslednosť posúdenia. 

Kľúčové slová: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, doména, merací nástroj, 

elektronická databáza, výučba 

Abstract 

Introduction: Normal aging changes, acute and worsening chronic illness, and hospitalization 

can contribute to a decline in the ability to perform tasks necessary to live independently in 

the community. There is strong evidence that single and / or comprehensive assessment of 

older people (geriatric patients), when followed by the implementation of individualised care 

plans, reduces the risk of older people being re-admitted to hospitals or placed in care homes. 

One of the best ways to evaluate the health status is through functional assessment which 

provides objective data that may indicate future decline or improvement in health status. The 

information from a functional assessment can provide objective data to assist with targeting 

individualized interventions. Aim and method: The project focused to make pilot electronic 

educational database of assessment tools designated on assessment chosen domains generally 

in seniors’ population and population of geriatric patients with specific health problem. 

Domains of assessment priority will be oriented on activities of daily living, nutrition, pain, 

risk of pressure ulcers, risk of falls, cognitive functioning, dementia, delirium, depression. 

Contents of database will be integrate and give relevant information about present assessment 

tools. Contents of database will supplement traditional face-to-face manner of education. 
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Conlusion: Reliable and valid tools used in clinical practice help to quantify and objectify 

patient's functional capacity. During assessment we obtain important data with the help of 

assessment tools, which help the process of nursing diagnosis and also they evaluate 

effectiveness of nursing interventions. The use of a standardised assessment tool may support 

professional judgement and increase the quality and consistency of the assessment. 

Key words: gerontological nursing, assessment, domains of assessment, assessment tool, 

electronic database, education 

Úvod 

Involučné zmeny, akútne a chronické progresívne ochorenia, hospitalizácia seniora môžu 

prispieť k redukcii funkčnej kapacity a schopnosti žiť samostatne v svojej domácnosti či 

komunite. Je evidentné, že posudzovanie funkčného stavu seniora / geriatrického pacienta, 

zakomponované do individualizovaného plánu starostlivosti, redukuje riziko re-hospitalizácie 

alebo inštitucionalizácie. Odporúčanou metódou hodnotenia zdravotného a funkčného stavu je 

použitie meracích nástrojov v rámci komprehenzívneho posudzovania (comprehensive 

assessment process CAP), ktoré poskytuje objektívne údaje pre zachytenie zmeny 

v zdravotnom / funkčnom stave a umožňuje individualizovať výber intervencií. Pozornosť 

profesionálnych odborných spoločností (napr. University of Iowa Geriatric Education, British 

Geriatrics Society, The Royal College of Psychiatrists, Community Psychiatric Nursing, 

Royal College of Nursing) sa však prioritne vzhľadom na celosvetové demografické a 

zdravotné ukazovatele populácie zameriava na vývoj, klinické testovanie a tvorbu kolekcie 

kompatibilných, konzistentných a multifunkčných nástrojov (napr. Minimum Data Set, Core 

Data Set, Assessments Protocols) pre implementáciu posudzovania funkčnej kapacity 

v jednotlivých doménach, na ktoré nadväzujú protokoly ošetrovateľskej starostlivosti. Pre 

potreby multidimenzionálneho a extenzívneho posúdenia sú tvorené databázy nástrojov, 

ktorých použitie predpokladá spoluprácu, kompetencie a skúsenosti viacerých členov 

multidisciplinárneho tímu (registrovaná sestra, klinický psychológ, sociálny pracovník, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, logopéd, geriater, neurológ a iní; v domácom prostredí aj rodina a 

opatrovateľ). Centrom záujmu diagnostického procesu sa stávajú špecifické skupiny 

jednotlivcov v starostlivosti dlhodobej, domácej, geriatrickej, psychiatrickej, paliatívnej 

a v oblasti mentálneho zdravia a dizability (Jarošová, 2006). 

Cieľ a metodika 

Cieľom projektu pilotnej elektronickej výučbovej databázy meracích nástrojov pre potreby 

gerontologického ošetrovateľstva je sumarizovať vybrané meracie nástroje na posudzovanie 

prioritných domén funkčného stavu v populácii seniorov a geriatrických pacientov so 

špecifickým zdravotným problémom. Špecifické ciele projektu sú zamerané na: 

- vytvorenie databázy meracích nástrojov vo vybraných doménach pre potreby 

posudzovania ošetrovateľských problémov u seniora / geriatrického pacienta, 

- prezentovanie meracích nástrojov, na administráciu ktorých má sestra kompetencie, 

- prezentovanie relevantných informácii k vybraným meracím nástrojom z hľadiska ich 

psychometrických charakteristík a podmienok administrácie, 

- doplnenie metódy tradičného vyučovania a skvalitnenie pregraduálnej výučby 

študentov ošetrovateľstva, 

- podporu ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, 

- podporu používania meracích nástrojov ako súčasť štandardného posudzovania 

seniora / geriatrického pacienta v ošetrovateľskej praxi. 
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Po spracovaní literárnej rešerše analyzujeme súčasný stav problematiky a sumarizujeme 

východiská projektu – demografické, legislatívne a v oblasti edukácie k meracím nástrojom. 

 

Demografické východiská 

V 20. storočí došlo k revolučným zmenám v dĺžke ľudského života. Očakáva sa, že priemerná 

dĺžka života novonarodených vzrastie do roku 2050 na 76 rokov, čo bude znamenať nárast 

počtu starších obyvateľov na takmer 2 miliardy. V európskom meradle sa táto skupina 

obyvateľov rozrastie z 20 % na 28 % celkovej populácie. Táto skutočnosť bude mať vplyv na 

kvantitu aj kvalitu akýchkoľvek služieb poskytovaných seniorskej populácii. Prioritou 

podpory zdravia a prevencie chorôb bude zachovanie sebestačnosti, oddialenia choroby / 

zdravotného postihnutia, stabilizácie funkčného stavu a celkovo zlepšenie kvality života tejto 

populácie. Poskytovatelia služieb a starostlivosti budú musieť bezpodmienečne zaistiť 

vzdelanie pracovníkov a jednotlivé zariadenia potrebám starších ľudí (Madridský plán a jiné 

strategické dokumenty, 2007). Aj zvyšujúci sa počet chronicky chorých geriatrických 

pacientov bude predstavovať vyššie nároky na zdravotnú starostlivosť. V spoločnosti sú títo 

pacienti veľmi vulnerabilnou skupinou; chronická choroba má podstatný vplyv na kvalitu 

života nielen pacientov, ale aj ich rodín. Preto všeobecné stratégie zamerané na zaistenie 

vysokej kvality starostlivosti o seniorskú a geriatrickú populáciu s chronickou chorobou 

okrem iného zdôrazňujú: adaptáciu na špecifické potreby chronicky chorých, orientáciu na 

chronicky chorých v domácom prostredí, dôraz na primárnu a sekundárnu prevenciu, 

monitorovanie a vyhodnocovanie kontinuity starostlivosti, starostlivosť založenú na dôkazoch 

(Organizace zdravotní péče pro chronicky nemocné, 1998). Posudzovanie seniora / 

geriatrického pacienta sa orientuje na nasledujúce domény – fyzická (napr. výživa, mobilita, 

aktivity denného života, zmyslové funkcie), mentálna (napr. depresia, kognitívne funkcie, 

demencia), sociálna (napr. podporná sieť) a rizikové faktory (napr. osamelo žijúci, nízky 

ekonomický status, polymorbidita, nedávna hospitalizácia) (Single assessment process for 

older people – Assessment Scales, 2004). 

 

Legislatívne východiská 

Gerontologické ošetrovateľstvo je aplikovaný klinický odbor ošetrovateľstva. Jeho všeobecná 

náplň, ciele a trendy rozvoja vychádzajú z Koncepcie odboru ošetrovateľstva (Koncepcia 

odboru ošetrovateľstva číslo 14535/2006-OO vydaná MZ SR dňa 29. mája 2006). 

Ošetrovateľská starostlivosť je orientovaná na zlepšenie alebo udržanie funkčného potenciálu 

seniora, prevenciu ochorení, podporu zdravia, aktivity, sebestačnosti, mobility, adaptácie, s 

cieľom obnovenia a udržania optimálnych funkcií. Východiskom pre poskytovanie 

starostlivosti sú aj vedomosti a zručnosti z ošetrovateľských a medicínskych predmetov 

aplikovaných na gerontológiu a geriatriu (Žiaková et al., 2009). Sestra v klinickej praxi, podľa 

súčasnej platnej legislatívy SR, pracuje metódou ošetrovateľského procesu (Zákon č. 

662/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 2007). Prvou dôležitou fázou je posúdenie 

jednotlivca, v rámci ktorej sa používajú rôzne metódy zberu dát. Okrem hlavných metód 

môže sestra (iný posudzovateľ, napr. rodinný príslušník, opatrovateľ) využiť aj doplnkovú 

metódu – použiť niektorý z dostupných meracích nástrojov pre špecifický ošetrovateľský 

problém. Údaje z tohto posúdenia pomáhajú k objektivizácii tohto problému a sú 

východiskom pre výber a formuláciu sesterskej diagnózy (Vyhláška MZ SR č. 306/2005 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz, 2005). Ďalšia legislatívna norma 

(Vyhláška MZ SR č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom, 2005) definuje merací nástroj ako 

posudzovaciu stupnicu a jej používanie v ošetrovateľstve. Výber vhodného nástroja a 
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zručnosti pri jeho použití sú spolu s validáciou a verifikáciou získaných údajov základnými 

podmienkami posúdenia. 

 

Problematika meracích nástrojov vo výučbe 

Meracie nástroje (stupnice, škály, dotazníky, testy a pod.) sú v poslednom čase stále viac 

prezentované v rôznej odborno-vedeckej ošetrovateľskej literatúre (monografie, konferenčné 

zborníky, periodiká). V prípade použitia meracieho nástroja za účelom výskumnej štúdie 

obsahuje literárny zdroj všetky potrebné relevantné informácie k samotnému nástroju a aj 

metodiku jeho administrácie (manuál, pokyny na prácu s nástrojom). V prípade zdrojov 

slúžiacich na výučbové účely (vysokoškolské učebnice, skriptá a iné učebné texty) tieto 

informácie v drvivej väčšine absentujú a študent / sestra má k dispozícii iba samotný formulár 

s konkrétnymi položkami. Často sú prezentované rôzne modifikované verzie jedného nástroja 

bez uvedenia zdroja alebo uvedené literárne zdroje majú len sekundárny kompilačný 

charakter. V prípade niektorých nástrojov, ktoré sú súčasne v kompetencii lekára aj sestry, nie 

je verzia v medicínskej a ošetrovateľskej literatúre kompatibilná. Výučba problematiky 

meracích nástrojov je v študijnom programe ošetrovateľstva „rozdrobená“ do viacerých 

predmetov, napr. Potreby pacienta a ošetrovateľský proces, Primárna ošetrovateľská 

starostlivosť, Vnútorné choroby / gerontológia a ošetrovateľstvo, Psychiatria a 

ošetrovateľstvo, Ošetrovateľský výskum, Ošetrovateľská prax. Každý z predmetov poskytuje 

študentovi „svoj uhol pohľadu“ na použitie meracieho nástroja, ale komplexné informácie nie 

sú zatiaľ dostupné. Okrem toho sa študent v reálnej klinickej praxi stretáva s rôznymi 

modifikovanými verziami meracích nástrojov, ktoré nespĺňajú kritériá na štandardizovaný 

nástroj. Objektívny výber a kompetentné použitie meracieho nástroja pre určitý špecifický 

problém si preto vyžaduje systematický výcvik kognitívnych, technických zručností a 

kritického myslenia. Východiskom pre tvorbu obsahu výučbovej databázy budú relevantné 

informácie k problematike meracích nástrojov zo zahraničných databáz, ktoré podporujú 

ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch (Evidence Based Practice, EBP), napr. The 

Hartford Institute for Geriatric Nursing, The University of Iowa (Iowa Geriatric Education 

Center, databáza Geriatric Assessment Tools) alebo The Quality of Life Instruments Database 

(ProQolid). 

 

Záver 
Obsah databázy zjednotí a poskytne relevantné informácie pre študentov ošetrovateľstva aj 

sestry v klinickej praxi k prezentovaným meracím nástrojom. Vytvorí základ  a východisko 

pre potenciálnu tvorbu národnej databázy meracích nástrojov, ktorá zatiaľ v podmienkach 

slovenskej ošetrovateľskej praxe absentuje. Databáza bude prezentovaná v elektronickej 

verzii a bude slúžiť na výučbové účely študentov ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej 

fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, prípadne aj ďalším záujemcom 

verejných vysokých škôl so študijným programom Ošetrovateľstvo po ich bezplatnej 

registrácii na výučbovom portáli MEFANET. Obsah databázy bude možné priebežne dopĺňať 

a aktualizovať aj po ukončení projektu. 
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ROMSKÉHO ETNIKA         

HEALTH PROMOTION AS A  NURSING DIAGNOSTIC PHENOMENON FOR 
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Marinella Danosová, Lenka Machálková, Lenka Mazalová                                                                   

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství 

 

Abstrakt                                                                                                                               
Plánované pilotní šetření je zaměřeno na oblast potřeb související se zdravím a jeho podporou 

ve vztahu ke kulturně ohraničenému chování. Cílem pilotního šetření je získat soubor 

validních diagnostických prvků v oblasti podpory zdraví u romského etnika. Aspektem pro 

výběr etnika byl statistický údaj o počtu jedinců zvažovaného etnika v České republice. Podle 

výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo na území ČR 449 450 cizinců, z toho k 

romskému etniku se hlásilo celkem 5 199 lidí (Český statistický úřad, 2011). Odhadovaný 

skutečný počet Romů v ČR je však přibližně 220 až 250 tisíc (Davidová et al., 2010, s. 17).  

Bude provedeno kvantitativní šetření s využitím Fehringova modelu obsahové validizace 

DCV (Diagnostic Content Validity model) a na pacienta zaměřen model klinické diagnostické 

validity (Patient - focused Clinical Diagnostic Validity model). Validizaci budou provádět 

expertky v ošetřovatelské péči u vybraného vzorku respondentů. Validita diagnostických 

prvků bude podpořena srovnáním s majoritní společností. Výsledkem pilotního šetření bude 

vytvoření souboru hlavních diagnostických prvků, vedlejších diagnostických prvků a 

vyřazených diagnostických prvků pro populaci romského etnika a populaci majoritní 

společnosti.              

Klíčová slova: podpora zdraví, validizace, ošetřovatelská diagnóza, romské etnikum 

Abstract               

Planned pilot investigation is focused on the needs related to health and its support towards 

culturally delimited behavior. The pilot survey is to obtain a set of valid diagnostic elements 

in promoting health among Roma. Aspect for the selection of ethnicity, the statistical data on 

the number of individuals considered ethnicity in the Czech Republic. According to the 

results of the census, houses and flats in 2011 lived in the Czech Republic 449 450 foreigners, 

including the Roma ethnic group is reported a total of 5,199 people (Czech Statistical Office, 

2011). Estimated actual number of Roma in the Czech Republic is approximately 220 to 250 

thousand (Davidová et al., 2010, p 17). Will be done quantitative surveys using the Fehring 

content model validation DCV (Diagnostic Content Validity model) and model focused on the 

patient clinical diagnostic validity (Patient - Focused Clinical Diagnostic Validity model). 

Validation be implemented expert in nursing care on the selected sample respondents. 

Validity of diagnostic elements will be supported by by comparing with the majority. The 

result of the pilot survey will create the main diagnostic features, ancillary diagnostic 

elements and discarded diagnostic elements for the Roma population and the population 

majority. 

Keywords: Health promotion, validation, nursing diagnosis, the Roma 

Úvod 

Validizace jednotlivých diagnostických prvků NANDA - International je náplní výzkumů 

v ošetřovatelství v celosvětovém kontextu (Jarošová, 2012, s. 25). Důležitým zdrojem pro 

realizaci výzkumných šetření jsou publikace zahrnující jednotlivé prvky NANDA 

International. Aktuální verze NANDA - I.  Nursing Diagnosis: Definitions & Classification 
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2012-2014 prezentuje aktuální výsledky vývoje NANDA I. (Herdman, 2012). Literární rešerší 

pojmu „validity -  nursing diagnosis  -  NANDA“ v online databázi PubMed, Wiley 

Interscience, Pro Quest a Bibliographia Medica  Čechoslovaca bylo dohledáno 182 odkazů. 

Odkazy se týkaly zejména studií publikovaných v periodikách International Journal of 

Nursing Terminologies and Classification, Nursing Diagnosis, International Journal of 

Nursing Practice. Při specifikaci pojmu „validizace (validation) - ošetřovatelská diagnóza -  

(nursing diagnose) - etnikum (ethnicity)“ bylo vyselektováno 82 zdrojů. Autoři řešili 

validizaci ošetřovatelské diagnózy: porucha paměti v brazilském kulturním kontextu (Chaves, 

Barros, Mirini, 2010, s. 14-19),  japonská studie validizovala ošetřovatelskou diagnózu 

porušený obraz těla (Ogasawara, Matsuki, Egawa et al., 1999, s. 15-20) a ve španělském 

kulturním kontextu byla řešena validizace sedavého způsobu života (Guirao-Goris, Duarte-

Climents, 2007, s. 84-92).  Při hledání v českých a slovenských zdrojích byly dohledány 

validizace ošetřovatelských diagnóz: přetížení pečovatele ve Slovenské a České republice 

(Tabaková, Zeleníková, Kolegarová, 2011, s. 27-32), beznaděj ve slovenském a českém 

sociokulturním kontextu (Žiaková, Čáp, Holmanová, 2006, s. 249-252), dále byly nalezeny 

četné studie např. v časopise Kontakt – Obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy Strach 

(Zeleníková et al., 2012, s. 30-38), Profese online – Typy validity ve výzkumu komponent 

NANDA International (Mazalová, Marečková, 2012, s. 11-15), v publikaci Teória, výskum a 

vzdelávanie v ošetrovateľstve např. porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej 

diagnózy akútna bolesť v ČR a SR (Zeleníková et al., 2011, s. 455-468). Další studie byly 

zaměřeny na využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC (Nursing 

Intrvention Classification) v domácí péči (Jarošová et al., 2012). Při vyhledávací strategii 

nebyla nalezena žádná shoda při zadání pojmu „validizace -  ošetřovatelská diagńoza -   

romské etnikum“. Sloveso validovat, validizovat se nejčastěji používá ve významech jako 

potvrdit platnost, ověřit, dokázat“ (Creason, 2004, s. 123). Holmanová označuje validitu za 

jeden z nejvýznamnějších termínů v metodologii výzkumu diagnostických kategorií 

v ošetřovatelství (Holmanová et al., 2006, s. 26). Validizace by měla probíhat podle Creason 

(2004, s. 123) a Whitley (1999, s. 5) ve třech fázích: konceptuální analýza, validizace experty 

a klinická validizace s vývojem nástrojů měření diagnostických znaků. Konceptuální analýza 

zahrnuje studium literatury a teoretické zkoumání ošetřovatelské diagnózy. Poté se stanoví 

specifické charakteristiky diagnostického pojmu. Výsledkem je seznam definujících 

charakteristik (Jarošová, 2012, s. 38). Validizace experty se zaměřuje na posouzení experty s 

cílem dosažení shody v definujících charakteristikách konkrétní ošetřovatelské diagnózy. Po 

vytvoření seznamu těchto komponent musí experti souhlasit, že je seznam úplný a vystihuje 

danou diagnózu. Podle Hoskinse mnoho výzkumů validizace ošetřovatelských diagnóz touto 

fází končí (Jarošová, 2012, s. 38). Klinická validizace je závěrečnou fází, která ověřuje, zda 

jsou definující charakteristiky vytvořené na základě konceptuální analýzy a validizace experty 

potvrzeny i klinickými údaji. V této fázi dochází k přímé interakci mezi respondentem a 

minimálně dvěma expertkami. Aspektem pro výběr etnika byl statistický údaj o počtu jedinců 

zvažovaného etnika v České republice. Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

žilo na území ČR 449 450 cizinců, z toho k romskému etniku se hlásilo celkem 5 199 lidí 

(Český statistický úřad, 2011). Odhadovaný skutečný počet Romů v ČR je však přibližně 220 

až 250 tisíc (Davidová et al., 2010, s. 17). Pojmenování Rom, Romové je vlastním označením 

převážné části Cikánů v rámci celého světa (Davidová et al., 2010, s. 15). V rámci integrace 

Romů do majoritní společnosti ČR vytvořila Vláda ČR koncepci romské integrace 2010-

2013. Tato koncepce navrhuje opatření ke zlepšení situace Romů v klíčových oblastech jejich 

života. Cíle koncepce v oblasti zdravotnictví jsou například:     

1. Zvýšit informovanost vyloučených Romů o zdravém životním stylu a o fungování 

systému zdravotní péče a minimalizovat tak jejich rizikové chování.    
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2. Zajistit vyloučeným Romům praktickou podporu při řešení jejich zdravotních problémů 

v každodenním životě.  

3. Zvýšit informovanost zdravotnických pracovníků o sociokulturním charakteru a 

tradovaném způsobu života Romů ve vztahu ke zdraví (Kocáb, 2010, s. 57-60).  

Sociální a zdravotní situací romské populace se zabýval evropský projekt „Zdraví a romská 

populace“ (2009), který byl koordinován španělskou nadací Fundación Secretariado Gitano 

v 7 evropských zemích, mezi něž patřila i Česká republika. Z výsledků výzkumu vyplynulo, 

že 64 % (z 677 respondentů) Romů hodnotí subjektivně svůj zdravotní stav za velmi dobrý 

nebo dobrý, přitom 15% trpí 1 nemocí, 13% trpí 2 nemocemi, 13% trpí 3 nebo 4 nemocemi a 

13 % trpí 5 a více nemocemi (Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009, s. 19-22). Další 

zkoumanou oblastí byla prevence a návštěvy u lékaře. Řešitelé rozdělili respondenty do tří 

skupin. Nejpočetnější skupina jsou tzv. stálí pacienti, kteří navštěvují periodicky lékaře 

v intervalech kratších než jeden měsíc (zhruba dvě pětiny Romů). Další skupina jsou tzv. 

příležitostní pacienti, kteří navštěvují lékaře v intervalu delším než jeden měsíc, ale kratším 

než jeden rok (dvě pětiny Romů). Nejmenší skupina jsou tzv. sporadičtí pacienti, kteří 

navštěvují lékaře v intervalech delších než jeden rok anebo nenavštěvují lékaře vůbec (jedna 

čtvrtina Romů), (Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009, s. 32). Zajímavé jsou také výsledky 

preventivních opatření u žen, z výsledků šetření vyplynulo, že ženy Romky navštěvují 

gynekologa častěji než zubaře. Tři pětiny žen navštívily gynekologa naposled v kratším 

intervalu než jeden rok, kdežto tři pětiny žen nebyly u zubaře rok a déle (Nesvadbová, 

Šandera, Haberlová, 2009, s. 48-51). Kouření a jiné návykové látky jsou Romy užívány 

poměrně často. Denně kouří tři pětiny Romů starších 16 let, což činí 60 %, kouří, ale ne denně 

9 % Romů, 11 % Romů nyní nekouří, ale dříve kouřilo a 20 % nemá zkušenost s kouřením 

(Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009, s. 56-58). Alkohol podle výsledků výzkumu neužily 

dvě pětiny Romů v posledních 12 měsících, nejvíce věková kategorie od 60 let (62%), 

(Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009, s. 59-60). Z výše uvedených údajů, vyplývá potřeba 

zaměřit pozornost na primární a sekundární prevenci, neboť subjektivní vnímání zdraví u 

Romů mnohdy neodpovídá skutečnému zdravotnímu stavu. Romové se vymykají 

participativnímu přístupu ke svému zdraví. Převážná většina z nich zaujímá ke zdraví spíše 

instrumentální postoj se všemi jeho základními projevy (nevnímání významu prevence a 

atributů zdravého způsobu života), (Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009, s. 71).  

 

Cíl                      
Hlavním cílem pilotního šetření je vytvoření souboru validních diagnostických prvků v oblasti 

podpory zdraví u romského etnika.  

 

Soubor a metodika 

Výběr respondentů cílové populace byl definován následujícími kritérii: jedinec romského 

etnika, jedinec majoritního etnika, bez rozdílu pohlaví, shodné sociodemografické 

charakteristiky, od 18 let věku, jedinec, který vyjádří informovaný souhlas. Získávání 

respondentů proběhne metodou „snowball“.               

    Pro výběr expertů bude zvolen Fehringův hodnotící systém expertů modifikovaný na 

podmínky České a Slovenské republiky, uvedený Zeleníkovou et al. (Zeleníková et al., 2010, 

s. 410). 

     Pro sběr empirických dat bude použita selektivní empirická metoda k vytvoření výběru 

ošetřovatelských diagnóz, které jsou kategorizovány v 1. doméně NANDA - I. Selekce bude 

provedena expertkami na základě informací získaných rešerší. Výběrovým kritériem je 

charakteristika klienta jako jednotlivce, který je příslušníkem romského etnika. Nebudou 

akceptovány ty diagnózy, které se zaměřují na komunitu nebo rodinu. U vybrané 

ošetřovatelské diagnózy bude provedena obsahová validizace pomoci Fehringova modelu 
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validity diagnostického obsahu – Diagnostic Content Validity Model. Expertky budou 

hodnotit význam definujících charakteristik vybraných diagnóz pomoci Likertovy škály. Pak 

bude takto vytvořený soubor komponent klinicky validizován s využitím modelu klinické 

diagnostické validity zaměřené na pacienta – Patient – focused Clinical Diagnostic Validity 

model. Metodou strukturovaného rozhovoru s respondenty bude hodnocena významnost 

určujících znaků ve vztahu k jejich pocitům a zkušenostem. Popisná statistika bude využita 

pro výpočet váženého skóre reliability (R) u obsahové a klinické validizace. Podle tohoto 

skóre (R) budou kategorizovány určující znaky. Charakteristiky, které mají hodnotu R = 0,5 a 

méně budou vyřazené, poněvadž nejsou považovány za charakteristické pro danou diagnózu. 

Charakteristiky, které dosáhnou hodnot nad 0,80, jsou považované za hlavní, neboť vyjadřují 

shodu expertů (respondentů), že definující charakteristika je příznačná pro testovanou 

diagnózu. Charakteristiky v rozmezí R méně než 0,80 a více než 0,50 jsou vedlejší (Fehring, 

1987, s. 4). Komparativní statistika bude sloužit ke srovnání diagnostických charakteristik u 

respondentů romského etnika, majoritního etnika a expertů.  

 

Závěr 

Výstupem pilotního šetření bude vytvoření souboru validních hlavních diagnostických prvků, 

které jsou platné pro populaci romského etnika a populaci majority, vytvoření souboru 

validních vedlejších diagnostických prvků, které jsou platné pro populaci romského etnika a 

populaci majority a vytvoření souboru vyřazených diagnostických prvků pro populaci 

romského etnika a populaci majority.             

 

Příspěvek vznikl za podpory Studentské grantové soutěže IGA UP na FZV UP v Olomouci a je 

dedikován projektu Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského 

etnika (FZV_2013_4). 
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NOVÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ K VÝUCE  

A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE 

NEW AUXILIARY INFORMATION TECHNOLOGY AS A TOOL FOR TEACHING 

AND ENSURING SAFETY 

 

Jaroslava Fendrychová, Marie Marková 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 

 

Abstrakt 

Autorky příspěvku informují o počáteční etapě mezinárodního projektu Augmented Reality 

Network Generating Learning on Safety (ANGELS), jehož cílem je vytvořit počítačovou 

aplikaci za přispění inovativní technologie Augmented Reality (AR), která bude sloužit 

k výuce a podpoře bezpečnosti práce na zdravotnických pracovištích. Na projektu spolupracují 

s pěti organizacemi ze tří zemí Evropské unie. V příspěvku se podrobněji zabývají jednou 

z prvních etap projektu - analýzou potřeb zdravotníků v oblasti bezpečnosti práce, jejímž 

cílem bylo zjistit nejčastější pracovní rizika a činnosti při kterých se vyskytují, současně 

s nejohroženějšími profesemi zdravotnických pracovníků. Z výsledků šetření vyplynulo, že 

vybrané pracovníky nejvíce ohrožují biologičtí činitelé, na druhém místě pak chemické látky a 

na třetím fyzická zátěž. Nejčetnějšími konkrétními pracovními činnostmi, při nichž může dojít 

k ohrožení bezpečnosti při práci je manipulace s lůžkem, ředění dezinfekčních roztoků, 

manipulace s použitými pomůckami a s obvazovým materiálem a poskytování první pomoci. 

Nejohroženější skupinou zdravotnických pracovníků při jednotlivých činnostech byly 

označeny sestry, na druhém místě pak lékaři a na třetím pomocný ošetřovatelský personál. 

Autorky příspěvku také vysvětlují celkový koncept fungování počítačové aplikace na 

pracovišti.  

Klíčová slova: analýza potřeb, pracovní rizika, bezpečnost práce 

Abstract 

The presentation informs on the initial stage of an international project called Augmented 

Reality Network Generating Learning on Safety (ANGELS), the aim of which is to create a 

computer application by means of the Augmented Reality (AR) innovative technology, which 

will be used in the education and will support the labour safety in health care facilities. Five 

organizations from three EU countries are involved in the Project. The presentation deals with 

one of the first stages of the Project - the analysis of the health care staff´s needs in the area of  

labour safety -  in greater detail. The goal was to identify the most frequent risks at work and 

the activities associated with these risks, and the health care professions which are the most at 

risk. It resulted from the investigation that the most endangering factors for the selected 

workers were biological agents, followed by chemical substances and physical strain. The 

most frequent particular activities causing safety risks at work include handling the bed, 

dilution of disinfectants, handling used aids and bandage material and providing first aid. The 

health care staff group which is the most at risk at individual activities are nurses, followed by 

doctors and then auxiliary nursing staff. The general concept of the computer application 

functioning at work is also explained. 

Key words: needs analysis, risks at work, labour safety 
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Úvod a cíl 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně je 

v současné době zapojeno do mezinárodního projektu 518015-LLP-1-2011-1-IT-

LEONARDO-LMP s názvem Augmented Reality Network Generating Learning on Safety 

(Rozšířená realita v podpoře bezpečnosti práce), jehož cílem je vytvořit počítačovou aplikaci 

za přispění inovativní technologie Augmented Reality (AR), která bude sloužit k výuce a 

podpoře bezpečnosti práce na zdravotnických pracovištích. Jde o variantu virtuální reality, 

která kombinuje reálný svět s virtuálními prvky pomocí počítačové grafiky smíšené v reálném 

světě a v reálném čase. Snaží se doplňovat nebo zlepšovat realitu, ale nesnaží se ji nahradit 

(Azuma, 1997). Dalším inovativním prvkem projektu bude přístupnost vzdělávání přímo v 

pracovním prostředí, čímž se usnadní výcvik v kontextu zdravotní péče (Quero et al., 2012).  

Pracovníci ve zdravotnictví se setkávají s celou řadou činností, které ohrožují jejich zdraví 

a proto je nezbytné, aby si byli vědomi rizik, jimž čelí a věděli jak se jim vyhnout. Jednou 

z možností jak jim pomoci je vytvořit snadno dostupný a efektivní vzdělávací program, který 

pomůže snížit počet zranění, úmrtí, ale také škody na majetku, vznik onemocnění a pracovní 

neschopnosti. Přesto, že je ochrana zdraví při práci základním předpokladem každé dobře 

prosperující organizace, vzdělávání v této problematice probíhá často formou čtení souboru 

pravidel, zákonů, vyhlášek a nařízení, které mohou být vnímány jako málo zajímavé, nudné a 

těžké si zapamatovat. Nově vznikající aplikace, vložená do PC tabletů, které budou 

instalovány na zdravotnických pracovištích tak, aby byly kýmkoliv dostupné, by měla přispět 

k lepšímu pochopení potřeby bezpečnosti i k lepšímu zapamatování si jednotlivých 

bezpečných postupů. Aplikace by fungovala následovně: při vstupu na oddělení by program 

nejprve návštěvníka identifikoval a podle jeho profese (sestra, lékař, uklízečka, konsiliář, 

návštěva, apod.) by ho informoval o možných rizicích, se kterými se zrovna tam kde se 

nachází, může setkat. Informace by poskytoval různými způsoby (např. seznamem rizikových 

situací s podrobnou mapou oddělení, kde může k ohrožení bezpečnosti dojít). Poté by 

návštěvníka informoval o tom, jak vykonávat dané činnosti co nejbezpečněji, nejefektivněji a 

nejúčinněji. PC tablety by měly být umístěny nejenom před vstupem na oddělení, ale také 

před každou místností, kde by mohlo k ohrožení bezpečnosti při práci dojít. Budou 

pracovníka provázet jako skuteční andělé (ANGELS) a i svou pouhou přítomností na oddělení 

mu připomenou, kde si má dávat pozor. Protože půjde o otevřený systém výuky, bude se 

náplň PC tabletů neustále aktualizovat podle toho, jak se budou měnit rizikové situace (Quero 

et al., 2012). 

Na projektu se podílí pět organizací ze tří zemí Evropské unie. Kromě NCO NZO Brno 

z České republiky to je Policlinico Tor Vergata; Entropy Knowledge Networks a Inglobe 

Technology z Říma a Universitat Jaume z Castellonu ve Španělsku.  

Práce je rozdělena do 11 pracovních etap, testování užitečnosti výukového programu 

projde dvěma studiemi. V té první (s 5-6 uživateli z každé zúčastněné země) se budou 

odstraňovat technické problémy, v té druhé (s 25 uživateli z každé zúčastněné země) dojde 

k dopracování softwaru.  

Česká republika (ČR) byla vedoucím partnerem jedné z úvodních pracovních etap, ve 

které analyzovala potřeby zdravotnických pracovníků v oblasti bezpečnosti práce. Šetření 

probíhalo v březnu a dubnu 2012 ve všech zúčastněných zemích a jejím cílem bylo získat 

informace o konkrétních zdravotních rizicích, která souvisí s konkrétními činnostmi 

jednotlivých profesí zdravotnických pracovníků. Výsledky české analýzy prezentujeme v 

následujících kapitolách.  

 

Soubor a metodika 

Na základě studia odborné literatury (Baron, 2004; Baumruk, 2002; Cikrt, 2002) byla 

identifikována nejčastější pracovní rizika, která byla rozdělena do 12 oblastí (tab. 1). Dále 
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byly identifikovány činnosti, při kterých se vybraná rizika mohou vyskytnout (tab. 2). Získané 

informace se staly podkladem pro tvorbu polo-strukturovaného rozhovoru a diskuse vedené 

metodou focus group. Cílem analýzy bylo identifikovat konkrétní pracovní rizika na 

vybraných zdravotnických pracovištích a zjistit jakých profesí zdravotnických pracovníků se 

nejvíce dotýkají.     

 

Tab. 1 Pracovní rizika 

fyzická zátěž  

fyziologicky nevhodná pracovní poloha  

psychická zátěž 

hluk 

chemické látky 

vibrace 

aerosoly, plyny, prachy 

lasery 

ionizující záření 

biologičtí činitelé 

radiofrekvenční záření 

napadení 

 

Tab. 2 Konkrétní pracovní činnosti 

manipulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

s lůžkem 

s použitými pomůckami a obvazovým materiálem 

s použitým prádlem  

s biologickým materiálem 

s ležícím pacientem 

se stravou 

s odsávacím zařízením  

s ventilátory (dýchacími přístroji) 

s anesteziologickými přístroji 

příprava a  

podávání 

 

 

 

 

antibiotik 

anestézie  

cytostatik 

dalších léků 

dezinfekčních prostředků 

radiofarmak 

umývání 

 

 

podlah 

pomůcek 

povrchů 

poskytování 

 

první pomoci 

péče infekčnímu pacientovi 

práce s 

 

                                

defibrilátory 

detergenty, čističkami a pračkami 

laserem, RTG přístrojem, MRI, CT, PET 

laboratorními činidly 

tepelnými zdroji 

elektrokautery 

 

 

Analýza byla provedena ve zdravotnických zařízeních Jihomoravského kraje (převážně 

v Brně). Rozhovory byly vedeny s 10 respondenty záměrně vybranými z řad vrcholových 

manažerů (ředitelé, náměstci ředitele, vrchní sestry). Metody focus group se 

zúčastnili pracovníci středního managementu z 8 opět záměrně vybraných pracovišť. Průběh 

byl zdokumentován 2 zapisovateli a 1 kameramanem (video). Diskuse byla vedena 

moderátorem. V každé oblasti pracovních rizik byl zjišťován zdroj zátěže, profese ohrožených 
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pracovníků, frekvence konkrétních pracovních činností, které byly analyzovány také 

z hlediska stupně rizika a výskytu porušování doporučených postupů (standardů).  

Výsledky 

Vybraní respondenti vrcholového managementu ve zdravotnictví se vyjadřovali k jednotlivým 

typům pracovních rizik ve vztahu k jejich instituci (zdravotnickému zařízení) a jednotlivým 

pracovištím. Respondenti středního managementu hodnotili své vlastní pracoviště. Obě 

skupiny se vyjadřovaly ke všem 12 definovaným pracovním rizikům (tab. 1) i ke konkrétním 

pracovním činnostem (tab. 2). Z rozhovorů vyplynulo, že zdravotnické pracovníky ve 

vybraných zařízeních Jihomoravského kraje nejvíce ohrožují biologičtí činitelé, na druhém 

místě pak chemické látky a na třetím fyzická zátěž.  

 

Biologičtí činitelé 

Všichni respondenti (v obou skupinách) zmínili, že jejich pracovníci téměř denně manipulují 

s biologickým materiálem, s použitým prádlem, obvazovým materiálem a použitými 

pomůckami. Také často přicházejí do styku s infekčním pacientem. Záchranáři přicházejí do 

styku s biologickým materiálem při poskytování první pomoci.  

Ohroženou skupinou jsou sestry, pomocný ošetřovatelský personál, lékaři a záchranáři. 

V menší míře pak laboranti a jiní pracovníci, kteří manipulují s kontaminovanými předměty, 

například lidé zaměstnaní v ústavních prádelnách a pracovníci provádějící úklid.  

Dva respondenti uvedli, že při manipulaci s použitými pomůckami, obvazovým 

materiálem nebo při ošetřování infekčního pacienta dochází k nedodržování předepsaných 

postupů. Jedná se zejména o nepoužívání osobních ochranných prostředků (rukavic, 

ochranného pláště, ústenky, ochranných brýlí).  

Riziko infekce je všemi respondenty vnímáno jako velmi nebo středně vysoké. Tři 

respondenti popisovali řadu případů sezónních chřipek a onemocnění dýchacích cest u 

personálu, šest případů svrabu u sester a jednoho lékaře (na geriatrickém oddělení).  

Kontakt s biologickým materiálem vnímali také pracovníci na operačním sále. Docházelo 

k němu zejména při poranění jehlou při šití operační rány a při instrumentování. Nejvíce 

případů bylo zaznamenáno na ortopedickém operačním sále, kde se při operacích používá 

nejvíce ostrých předmětů.  

Dalším faktorem, při kterém docházelo ke kontaktu s biologickým materiálem, bylo 

protržení rukavic. Riziko bylo potencováno nemožností si poranění (na operačním sále) 

okamžitě ošetřit.  

Rizikovou bránou pro kontakt s biologickým materiálem bylo také oko. Respondenti 

uváděli 5 případů (za poslední 3 roky) masivního vstříknutí krve do očí u dvou lékařů a jedné 

instrumentářky (sestry). Při některých operacích se sice používají ochranné brýle nebo štíty, 

ale ne všichni pracovníci toto doporučení dodržují. 

 

Chemické látky 

Druhým intenzivně vnímaným rizikem bylo používání velkého množství chemických látek na 

dotazovaných pracovištích. Ve sledovaných zdravotnických zařízeních je často manipulováno 

s dezinfekčními roztoky, s různými léčivy, laboratorními činidly, na některých pracovištích 

také s antibiotiky a cytostatiky. Nejohroženější skupinou byly identifikovány sestry, zejména 

z onkologického oddělení. Zde jsou podávány téměř každý den různá cytostatika, pro která 

platí přísná bezpečnostní opatření. Ohroženi jsou však také (dle respondentů) lékaři, 

záchranáři a laboratorní pracovníci. Záchranáři musí podávat léčiva za nestandardních 

podmínek, kde je větší pravděpodobnost potřísnění. S dezinfekčními roztoky manipulují také 

pomocní zdravotničtí i nezdravotničtí pracovníci. Při jejich manipulaci dochází často 

k nežádoucím příhodám (potřísnění, rozlití). Při práci s dezinfekčními roztoky dochází dle 

respondentů k nedodržování předepsaného ředění a používání ochranných osobních pomůcek.  
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Fyzická zátěž 

Třetím rizikem byla vnímána fyzická zátěž, které jsou nejvíce vystaveny sestry, záchranáři a 

pomocný ošetřovatelský personál. Dle respondentů se pracovníci s nadměrnou zátěží setkávají 

při úpravě lůžka, koupání pacientů, při jejich přemísťování a zvedání. Záleží vždy na míře 

soběstačnosti pacientů na pracovišti. Největší zátěž je na geriatrických odděleních a na 

pracovišti urgentní medicíny. Při těchto činnostech často dochází k překračování 

hmotnostních limitů. Na pracovištích často chybí zvedací zařízení a jiné vhodné pomůcky. Na 

pracovišti Zdravotnické záchranné služby (ZZS) bylo zvedání těžkých břemen považováno za 

jeden z největších rizikových faktorů. Záchranáři jsou tomuto riziku vystaveni v podstatě 

během celé služby, protože každý pacient je neschopný pohybu a je nutné s ním manipulovat 

a přemísťovat jej. Dle názoru záchranářů je nutné znát bezpečné techniky zvedání těžkých 

břemen. Respondenti vnímali také velkou fyzickou zátěž jiných pracovníků ve zdravotnictví. 

Šlo především o pracovníky v kuchyni, v prádelně a v centrální sterilizaci. Na operačních 

sálech se jako větší fyzická zátěž jevila manipulace s operačními síty, dlouhé stání 

a manipulace s pacientem. Bylo zmiňováno také riziko zátěže u lékařů při endoskopických 

operacích, při kterých někdy pracují v nefyziologické poloze.  

Nejohroženější skupinou zdravotnických pracovníků při jednotlivých činnostech byly 

označeny sestry, na druhém místě pak lékaři a na třetím pomocný ošetřovatelský personál. 

Následovali záchranáři a ostatní pracovníci (v kuchyni, prádelně, apod.).  

Nejčastějšími konkrétními pracovními činnostmi, které jsou na vybraných zdravotnických 

pracovištích vykonávány a může při nich dojít k ohrožení bezpečnosti, byly dle respondentů 

manipulace s lůžkem a ředění dezinfekčních roztoků. Dále pak manipulace s použitými 

pomůckami a obvazovým materiálem, umývání podlah, povrchů a pomůcek a poskytování 

první pomoci (tab. 3). Tučným písmen jsou zvýrazněny ty výkony, při kterých (dle 

respondentů) dochází nejčastěji k porušování doporučených postupů (standardů).  

 

Tab. 3 Pořadí vykonávaných činností, při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti zdravotnického 

pracovníka 

Pořadí pracovní činnosti počet voleb 

1. manipulace s lůžkem 

ředění dezinfekčních roztoků a jejich použití 

       17 

     2. manipulace s použitými pomůckami a obvazovým materiálem 

umývání podlah, povrchů a pomůcek 

poskytování první pomoci 

          

        16 

     3. manipulace s použitým prádlem 

manipulace s biologickým materiálem 

        15 

     4. manipulace s ležícím pacientem                                                                                           14 

     5. manipulace se stravou         12 

 

  

Diskuse 

Ve zdravotnických zařízeních v ČR bylo v roce 2008 dle Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky (ÚZIS) hlášeno 150 případů přenosných a parazitárních onemocní. Z toho:  

 108 případů svrabu (u 3 osob diagnostikováno 2x), kdy nemocnělo 46 sester, 5 

sociálních pracovníků, 3 lékaři, 3 uklízečky, 1 pracovnice prádelny, 1 rehabilitační 

pracovnice. 

 12 případů virových hepatitid (akutní virová hepatitida A 6x, chronická hepatitida B 

1x, chronická hepatitida C 5x,), kdy hepatitidou A onemocnělo 5 sester a 1 sanitářka, 
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hepatitidou B jeden lékař chirurg, hepatitidou C 3 sestry, 1 sanitářka a jedna zubní 

lékařka.  

 7 případů tuberkulózy plic, 1 případ tuberkulózy pohrudnice. Onemocněli 3 sestry a 2 

lékaři. 

Celkový počet hlášených případů nemocí z povolání ve zdravotnictví v roce 2008 byl 197 

případů. Celkem onemocnělo 85 sester, 62 sanitářů, 22 lékařů, 9 uklízeček, 6 sociálních 

pracovníků, 4 pracovnice v prádelně, 3 rehabilitační pracovníci, 2 kuchařky, 1 zubař, 1 RTG 

laborant, 1 vychovatelka a 1 počítačový technik (ÚZIS, 2009). Z těchto výsledků vyplývá, že 

nejohroženější skupinou zdravotníků jsou skutečně sestry, jak bylo potvrzeno i v našem 

šetření.   

Evropské observatorium rizik jako jedna z klíčových institucí v otázce bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v Evropské unii (EU) předkládá pravidelně přehled informací o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Evropě, popisuje trendy a hlavní činitele a předjímá 

změny v pracovních činnostech a jejich předpokládaný dopad na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci. V loňském roce bylo ukončeno Evropskou komisí vyhlášené pětileté období 

Strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2007–2012), které navázalo na úspěšné 

předchozí období 2002–2006. V něm došlo k poklesu pracovních úrazů o 20 %. Pokles však 

nebyl stejnoměrný ve všech odvětvích. Některé kategorie zdravotnických pracovníků jsou 

stále ve zvýšené míře vystaveny rizikům. Jsou to zejména mladí a migrující pracovníci. Mezi 

odvětví, která jsou i nadále nebezpečná patří kromě zdravotnictví také sociální služby. To je 

důvod, proč se pracovními riziky stále zabývat. 

 

Závěr 

Z výsledků námi provedeného šetření, ale i zpráv organizací zabývajících se ochranou zdraví 

při práci vyplývá, že i když došlo v průběhu let k poklesu pracovních úrazů na zdravotnických 

pracovištích, stále jsou určité profese zdravotnických pracovníků vystaveny riziku ve větší 

míře než ostatní. A právě proto, že mezi nejohroženější patří právě mladí a migrující 

pracovníci, může nová technologie rozšířené reality vložená do PC tabletů přispět 

k zajímavější výuce a podpoře bezpečnosti práce nejen na zdravotnických pracovištích. 

Mezinárodní agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA) uvádí, že v EU je 

každým rok hlášeno kolem 5 720 smrtelných úrazů a další miliony pracujících jsou zraněny, 

nebo je poškozeno jejich zdraví. Nový výcvikový program, který využívá moderních 

informačních aplikací, by mohl zredukovat toto obrovské číslo a tím přinést větší úspory do 

hospodářského systému zemí EU (EU-OSHA, 2007a, 2008b,c). 
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Abstrakt 

Cieľ: Cieľom medzinárodnej prierezovej štúdie bolo zhodnotiť úroveň subjektívnej pohody 

českých a slovenských sestier a jej vzťah k dĺžke klinickej praxe a ich uvažovaniu 

o odchode z pracoviska, profesie sestry  a do zahraničia. Metodika: Výskumný súbor 

tvorilo 1055 sestier pracujúcich v lôžkových zariadeniach. Subjektívnu pohodu sestier sme 

hodnotili prostredníctvom Indexu osobnej pohody a Škály emocionálnej, habituálnej 

subjektívnej pohody. Rozdiely v subjektívnej pohode sme zisťovali jednorozmernou 

analýzou rozptylu (ANOVA), na zistenie závislosti medzi premennými sme použili 

Pearsonov korelačný koeficient.Výsledky: České sestry častejšie prežívali pozitívne a menej 

často negatívne emócie (afektívny komponent subjektívnej pohody) v porovnaní so 

slovenskými sestrami. Životná spokojnosť (kognitívny komponent subjektívnej pohody) 

bola na úrovni 60 – 70 % maxima stupnice, typického pre "nezápadné" krajiny (65.02 

[15.80] české sestry;  63.80 [16.43] slovenské sestry). Štatisticky významné rozdiely 

v životnej spokojnosti medzi uvedenými skupinami sestier sa nepreukázali. Subjektívna 

pohoda sestier sa negatívne spájala rokmi praxe, ako aj úvahami o odchode z pracoviska, 

z ošetrovateľskej profesie a odchode pracovať do zahraničia. U slovenských sestier sa 

preukázali silnejšie vzťahy medzi jednotlivými komponentmi subjektívnej pohody a ich 

uvažovaním o odchode. Záver: Výsledky štúdie reflektujú zvyšujúcu sa pracovnú neistotu 

sestier, ktorú zaznamenávame v oboch krajinách v posledných rokoch. Ďalší výskum by sa 

mal zameriavať na identifikáciu ďalších faktorov, predovšetkým z oblasti pracovných 

podmienok, ktoré môžu významne vplývať na subjektívnu pohodu sestier.  

Kľúčové slová: subjektívna pohoda sestier, úvahy o odchode, ošetrovateľstvo 

Abstract 

Aim: The aim of this international cross-sectional survey was to investigate subjective well-

being of Czech and Slovak nurses and its relationship with years of experience and leaving 

intentions. Methods: The sample for study consisted of 1055 hospital staff nurses from Czech 

and Slovak Republics. The data were collected using a set of questionnaires that included the 

Positive Affect Scale, the Negative Affect Scale, and Personal Wellbeing Index. For 

determining the associations and correlations between variables, the parametric Pearson 

correlations were used. For group comparisons one way ANOVA procedure was performed. 

Results: Czech nurses experienced more positive affect and less negative affect than Slovak 

nurses. We did not find the statistical significant difference in life satisfaction (a cognitive 

component of subjective well-being) between Czech and Slovak nurses. Life satisfaction has 

been within the range of 60–70% SM found for Western populations (65.02 [15.80] Czech 
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nurses; 63.80 [16.43] Slovak nurses). Subjective well-being correlated negatively with years 

of experience and leaving intentions. The stronger relationship between subjective well-being 

and leaving intentions was in Slovak nurses. Conclusions: The results of the study reflect an 

increased job insecurity of Czech and Slovak nurses. Future research should focus on 

investigation of another factors of subjective well-being, mainly from the area of work 

conditions.  

Key words: subjective well-being, leaving intentions, nursing 
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COMMUNITY  

 

Karen Holland  
Educational Advisor, Elsevier Scopus Content Selection Advisory Board (CSAB) 

 

Abstract  

An essential pre-requisite to determining how we use language in professional nursing as well 

as with patients and their families is having a common understanding of what we mean by 

nursing as a word. From my own personal experience and that gained through discussion and 

exchange of ideas with colleagues internationally one key term associated with nursing is 

care. When identified individually we can enter into philosophical debates on the meaning of 

both nursing and of care , yet when they are placed together to form: nursing care , debates 

about meaning of terminology become very different . In addition there is suddenly a plethora 

of terms that are associated with  its meaning. We now enter the wide world of nursing jargon. 

Adding words to that of nursing also brings with it a new set of jargon in: nursing education, 

nursing research , nursing practice , nursing management. 

To be able to communicate with each other internationally requires at least a common 

understanding of not only what we mean by the word nursing in a professional context but 

also a common understanding of the language that has been created as a result of both 

professional development in the various fields of practice but also the broader fields such as 

those described above.  

The presentation related to this abstract will consider the issues of  how we as an 

international community can establish a common terminology that is based on what I would 

call a ‘Plain Nursing ’ basis .That is a foundation of language about nursing in all its fields of 

practice that transcends cultural differences  and translation , where there is an assumption 

that if ‘international English’ is the norm , that there are words in different languages that can 

be used to mean the same. Identifying our common use and translation of the term nursing 

care and the jargon related to it will be central to the discussion.  
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THE PATIENT SELF-SUFFICIENCY OF THE REFERRAL  SKALA 
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Abstrakt  

Hodnotenie sebaopatery a sebestačnosti je základom ošetrovateľskej starostlivosti 

a vychádzajúcim bodom pre určenie priorít a stanovenie ošetrovateľského plánu. 

V posledných rokoch sa v ošetrovateľskej praxi používa veľké množstvo rôznych 

hodnotiacich a meracích techník zameraných na objektivizáciu údajov, ktoré potrebuje sestra 

na zabezpečenie kvalitnej individualizovanej starostlivosti o zvereného pacienta. Cieľ: 

Cieľom práce bolo zistiť a analyzovať, či existuje vzťah medzi využívaním posudzovacích 

škál hodnotenia sebestačnosti pacientov a výsledkami dosahovanými v ošetrovateľskej 

starostlivosti a či existuje vzťah medzi používaním posudzovacích škál na hodnotenie 

sebestačnosti pacienta sestrami a ich vzdelaním. Metódy: Použili sme neštandardizovaný 

dotazník pre prvý súbor respondentov – sestry a Barthel test na hodnotenie sebestačnosti 

pacientov – druhý súbor.  Výsledky: Na základe výsledkov t-testu sme potvrdili predpoklad, 

že pri prepustení boli pacienti štatisticky významne v zlepšenej sebestačnosti. Zisťovali sme, 

či existuje vzťah medzi používaním posudzovacích škál na hodnotenie sebestačnosti pacienta 

sestrami a ich vzdelaním. Záver: Pri nami nameranej hodnote p>0,1 sa nám náš predpoklad 

potvrdil. Pri prijatí pacientov na oddelenie sme zistili, že 72 % pacientov sa samostatne 

neposadí alebo neprejde  na stoličku, 74,5 % pacientov neprejde po rovine a 89 % pacientov 

neprejde po schodoch.  

Kľúčové slova: sebestačnosť, posudzovacie škály, aktivity denného života, vzdelávanie 

Abstract 

Self-care and self-evaluation is the foundation of nursing care and the rising point for 

determining priorities and nursing plan. In recent years in nursing practice using a large 

variety of evaluation and measurement techniques aimed at the objectification of data that 

needs to nurse to provide quality individualized patient care endowment. Aim: The aim of this 

work was to identify and analyze whether there is a relationship between the use of 

assessment rating scales and self-sufficiency of patients that achieved results in nursing care 

and whether there is a relationship between the use of assessment scales to evaluate the 

sufficiency of the patient and nurse education. Methods: We used a non-standardized 

questionnaire for the first set of respondents - nurses  and Barthel test for assessing patients' 

self-sufficiency as a second set. Results: Based on the results of t-test, we confirmed the 

assumption that at discharge, patients were significantly improved in self-sufficiency. We 

examined whether there is a relationship between the use of assessment scales for assessing 

the patient's self-sufficiency sisters and their education. Conclusion: For us, the measured 

value of p>0,1, we confirmed our assumption. In taking a patients department, we found that 

72 % of patients not sit alone or migrated to a chair, 74,5 % of patients not pass the plane and 

89 % of patients not pass up the stairs.  

Key words: self-sufficiency, assessment scales, activities of daily living, education 

Úvod  

Stupnice hodnotenia rizika sa považujú za základné nástroje najmä pri problémoch 

z imobility. Zásahy by mali byť sústredené na rizikových pacientov (Anthony at al., 2000. 

s.359). Pri získavaní a zhromažďovaní údajov na posúdenie zmien a porúch z imobility 
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v organizme sestra používa metódy: pozorovania, aspexie, palpácie a auskultácie. Zvládanie 

bežných aktivít vyhodnocuje sestra pomocou testu sebestačnosti. Škálu môžeme 

charakterizovať ako stupnicu s rôznym počtom stupňov. Škály slúžia na číselné vyjadrenie 

určitého javu väčšinou na základe subjektívneho odhadu, preto ich charakterizujeme ako 

miery subjektívneho odhadu, pričom ich reliabilita (presnosť a konzistentnosť merania, miera 

zhody alebo rozdielu medzi prvým a druhým meraním) a validita (miera, do akej daný nástroj 

skutočne meria ten znak, ktorý má merať) a môže byť podmienená rôznymi chybami, napr. 

haló efekt, logická chyba, štýl posudzovania a pod. Presnosťou škál je možnosť posúdiť veľký 

počet znakov za relatívne krátky čas administrácie, hlavným nedostatkom je ich sporná 

vedecká hodnota.  

 

Cieľ  

Cieľom práce bolo zistiť a analyzovať, či existuje vzťah medzi využívaním posudzovacích 

škál hodnotenia sebestačnosti pacientov a výsledkami dosahovanými v ošetrovateľskej 

starostlivosti a či existuje vzťah medzi používaním posudzovacích škál na hodnotenie 

sebestačnosti pacienta sestrami a ich vzdelaním. Pre výskum sme použili dva nástroje.  

 

Súbor a metodika práce 
Použili sme neštandardizovaný dotazník pre sestry, ktorý obsahoval 22 otázok a Barthel test 

základných denných činnosti (Activity Daily Living – ADL) na posúdenie sebestačnosti 

pacientov.  

Výber respondentov bol zámerný. Respondenti boli rozdelení do dvoch súborov a to do 

súboru pacienti a súboru sestry. Kritéria pre výber respondentov do prvého súboru: vek, 

ukončené odborné vzdelanie sestier, počet odpracovaných rokov v zdravotníckom zariadení.  

Respondenti – sestry v prvom súbore pracovali v Nemocnici Poprad, a.s., v Nemocnici Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok. Vek 

respondentov v súbore sestier sa pohyboval od 20 do 58 rokov. Priemerný vek bol 35,94±9,35 

rokov. Počet odpracovaných rokov bol od 1-39 rokov. Z hľadiska odpracovaných rokov 

najpočetnejšiu skupinu (29,2 %) tvorili sestry, ktoré pracovali 11-20 rokov (n = 26), najmenej 

početnou (9 %) bola skupina sestier, ktorá pracovala 31 a viac rokov (n = 8). Priemer 

v odpracovaných rokoch sestier bol 14,69 ± 9,99 rokov. Vzdelanie ako kategorizačnú položku 

v  súbore výskumnej vzorky respondentov – sestier sme rozdelili do štyroch kategórií 

(stredoškolské vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, bakalárske vzdelanie a magisterské 

vzdelanie). Z hľadiska typu vzdelania, proporcionálne najpočetnejšiu skupinu (42,7 %) tvorili 

sestry s bakalárskym vzdelaním (n = 38), najmenej početnou (13,5 %) tvorili sestry 

s magisterským vzdelaním (12). 

Kritéria pre výber respondentov do druhého súboru: pacienti čiastočne sebestační, alebo 

pripútaní na lôžko (po úrazoch a operáciách), pacienti psychicky dekompenzovaní vyžadujúci 

od sestry väčšiu alebo menšiu pomoc, pacienti nesebestační, pripútaní na lôžko, pacienti 

v bezvedomí celkom závislí  na práci ošetrovateľského personálu väčšiu alebo menšiu pomoc, 

vek. Tento súbor tvorilo 251 pacientov, u ktorých sme hodnotili sebestačnosť základných 

denných činnosti (ADL – Activity Daily Living – Aktivita denného života) pomocou Barthel 

testu. Vek respondentov sa pohyboval od 28-98 rokov. Z hľadiska veku, proporcionálne 

najpočetnejšiu skupinu (46,2 %) tvorili respondenti vo veku 61-75 rokov (n = 116), najmenej 

početnou (2,4 %) bola skupina respondentov vo veku od 15-30 rokov (n = 6). Priemerný vek 

bol 72,22 ± 14,63 rokov. Muži (n = 135) tvorili väčšiu časť respondentov (53,8 %).  

 

Výsledky a diskusia   
Na základe klinickej praxe a potreby skvalitnenia využívania ošetrovateľskej dokumentácie 

sme sa v dotazníku zamerali na vzťah medzi vzdelaním sestier a používaním posudzovacích 
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škál pri hodnotení sebestačnosti pacienta (tab. 1, 2). Na overenie predpokladu sme sa rozhodli 

použiť metódu testovania závislosti dvoch kvalitatívnych znakov, metódu chí-test, ktorý je 

súčasťou programu MS EXCEL 2000, ktorý pracuje bežne pod operačným systémom 

Windows. Na overenie nezávislosti sme použili 
2 

–test nezávislosti  pri testovaní dvoch 

kvantitatívnych znakov.  

 

Tab. 1 Sledovanie informácii sestrami v oblasti posudzovania sebestačnosti pacienta  

Namerané výsledky   

Otázky 5 – 9 SŠ VOŠ Bc Mgr ∑ 

Vždy 0 2 25 3 30 

veľmi často 10 8 23 17 58 

Občas 37 21 79 20 157 

Zriedka 43 21 53 17 134 

Nikdy 30 23 10 3 66 

Spolu  120 75 190 60 445 

 

Tab. 2 Sledovanie informácii v oblasti posudzovania sebestačnosti pacienta sestrami 

Očakávané výsledky    

Otázky 5 – 9 SŠ VOŠ Bc Mgr ∑ 

Vždy 8,089888 5,05618 12,80899 4,044944 30 

veľmi často 15,64045 9,775281 24,76404 7,820225 58 

Občas 42,33708 26,46067 67,03371 21,16854 157 

Zriedka 36,13483 22,58427 57,21348 18,06742 134 

Nikdy 17,79775 11,1236 28,17978 8,898876 66 

Spolu  120 75 190 60 445 

p = 1,21213E-11 

H0 – posudzovanie nezávisí na vzdelaní,   H1 – posudzovanie závisí na vzdelaní  

 

Bežná hladina signifikantnosti používaná pri posudzovaní hypotéz je 0,05, alebo 0,1. Hodnota 

p je menšia ako všetky bežne používané hladiny signifikantnosti a preto odporúčame 

zamietnuť nulovú a prijať alternatívnu hypotézu. Teda náš predpoklad sa potvrdil.  

Cieľom dnešného ošetrovateľstva je vysoká kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. 

V podobnom prieskume realizovanom vo februári 2005 používalo 52 % sestier hodnotiace 

a meracie škály pri posudzovaní pacienta, 88 % sestier sa stretlo s pojmom hodnotiace 

a meracie škály buď priamo v praxi, alebo aspoň v rámci ďalšieho vzdelávania (Kvasnicová, 

2005, s. 14-15).  

Podľa výsledkov nášho empirického výskumu sa 100 % sestier vo svojej praxi stretáva 

s nesebestačnými pacientmi. Posudzovacie škály sestry poznajú a ak hodnotíme používanie 

posudzovacích škál sestrami v praxi podľa vzdelania, môžeme povedať, že sestry tvrdia, že 

ich používajú. Záznam o posúdení sebestačnosti robí takmer vždy 68,5 % opýtaných sestier, 

23,6 % veľmi často a 7,9 % občas.  

Ošetrovateľská starostlivosť o nesebestačného pacienta je veľmi náročná. Jej 

charakteristickým znakom je každodenná efektívna spolupráca sestry s fyzioterapeutom 

a účinné rozdelenie intervencií. Nevyhnutná je dohoda v otázkach denného režimu, 

informovanosť o stave a pohybových schopnostiach chorého, ošetrovateľské intervencie 

sestry a fyzioterapeutický program, ktoré musia byť v súlade, vo vzájomnej časovej 

nadväznosti so spoločným cieľom a v prospech pacienta (Polhorská a kol., 2006, s. 12-14).  
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Sestry získavajú potrebné vedomosti aj pri menších prieskumoch, rozširujú si obzor o nových 

zistených skutočnostiach, ktoré môžu následne realizovať vo svojej praxi a predávať svoje 

skúsenosti na konferenciách, v publikáciách a na ústavných seminároch. Touto činnosťou 

dochádza k samovzdelávaniu sestier, ale je to aj účinný nástroj na zvyšovanie kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti (Plevová, 2007, s. 76).  

Pri overovaní predpokladu, že dosiahnutie sebestačnosti pacientov súvisí s využívaním 

posudzovacích škál hodnotenia sebestačnosti pacienta sme využili výsledky Barthel testu, 

ktorý sleduje pacienta, jeho mieru sebestačnosti pri prijatí a pri prepustení z nemocničnej 

starostlivosti.  

Sledovanú vzorku tvorilo 251 pacientov na oddelení dlhodobo chorých, internom 

oddelení, chirurgickom oddelení, neurologickom oddelení, traumatologickom oddelení, 

fyziatricko-rehabilitačné a OAIM. Veková hranica pacientov v našom súbore bola od 28 – 98 

rokov. Sebestačnosť a mobilita pacientov bola v našom súbore viazaná na diagnózu – na 

OAIM a traumatologickom oddelení boli pomerne mladí ľudia po úraze imobiliní, no nie 

vždy boli úplne nesebestační. Na ostatných oddeleniach imobilita a nesebestačnosť boli viac 

v súvislosti s vekom a polymorbiditou pacientov. 

Na overenie predpokladu sme ďalej použili aj párový t-test strednej hodnoty – program 

EXCEL – analýza dát. Hodnota testovacej charakteristiky tstat=-4,64 je menšia ako ľavý 

koncový bod intervalu prijatia H0 -1,96, preto odporúčame nulovú hypotézu zamietnuť 

a prijať hypotézu alternatívnu. Testom sme potvrdili predpoklad, že pri prepustení boli 

pacienti štatisticky významne v zlepšenej sebestačnosti.  

Sebestačnosť pacienta ovplyvňuje jeho ďalší životný štýl. Životný štýl vzniká vtedy, keď 

jednotlivec, sociálne skupina alebo celá spoločnosť vyvíja úsilie na to, aby súbor podmienok, 

ktorý ovplyvňuje jeho život pôsobil v prospech ich záujmu (Ivanová, 2005, s. 323).  

 

Návrhy pre prax 

 Vypracovať databázu na: počet pacientov na oddelení, počet lôžok na oddelení, počet 

ležiacich pacientov, počet pacientov s rizikom vzniku deficitu sebaopatery, počet 

pacientov s deficitom sebaopatery, celkový počet pacientov v nemocnici, celkový počet 

lôžok v nemocnici 

 Sledovať indikátory výskytu deficitu sebaoaptery  

- podľa O´Learyho (JCP, 2004) indikátory sú základným nástrojom, ponúkajú efektívnu 

možnosť monitorovania výkonu – šetria čas, 

- indikátory kvality sú zlučiteľné s tými, ktoré používa manažment rizík, 

- indikátor sa vzťahuje na konkrétnu ošetrovaciu jednotku, oddelenie, alebo nemocnicu, 

- indikátor výskytu deficitu sebaopatery je podiel celkového počtu pacientov s deficitom 

sebestačnosti k počtu pacientov s rizikom vzniku deficitu sebaopatery, 

- podiel počtu deficitu sebaopatery na materskom oddelení a celkového počtu pacientov 

s deficitom sebaopatery, 

- indikátor kvality v hodnote 0 ukazuje na výbornú starostlivosť. 

 Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie 

- u pacienta s obmedzenou pohyblivosťou je v ošetrovateľskej dokumentácii zavedený 

záznam o posúdení sebestačnosti pacienta, 

- záznam obsahuje vyhodnotenie všetkých dimenzií osobnosti, bio-psycho-socio-

duchovný stav pacienta 

 stanovenie sesterskej diagnózy – u pacienta je identifikovaný výskyt systémových 

ochorení, výskyt úrazu, celkovej únavy, bolestí; sú stanovené ciele a výsledné kritéria 

vzťahujúce sa k sesterským diagnózam v oblasti deficitu sebaopatery, 

 plán ošetrovateľskej starostlivosti – vypracovaný do 24 hodín od príjmu pacienta   

oddelenie, 
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 vyhodnotenie ošetrovateľskej dokumentácie – vyhodnotiť účinnosť realizovaných 

opatrení spolu s pacientom (podľa plánu ošetrovateľskej starostlivosti); vyhodnotiť 

nezávislosť sebaopatery; v citovej oblasti vyhodnotiť schopnosť pacienta vyjadriť svoje 

emócie, v sociálnej oblasti možnosti sociálnej interakcie, 

 

Záver  

Sebestačnosť každého človeka je veľmi dôležitá. Pri skvalitňovaní starostlivosti o pacienta je 

potrebné, aby sestra využívala vo svojej praxi aj štandardizované špecifické diagnostické 

testy. Hodnotenie sebestačnosti pacienta/klienta nie je možné obmedziť len na hodnotiace 

škály, ale jeho súčasťou má byť komplexné klinické vyšetrenie pacienta a posúdenie miery 

uspokojovania biologických, psychických, sociálnych, duchovných a duševných potrieb. 

Zisťovali sme, či existuje vzťah medzi používaním posudzovacích škál na hodnotenie 

sebestačnosti pacienta sestrami a ich vzdelaním. Pri nami nameranej hodnote p  >0,1 sa nám 

náš predpoklad potvrdil.  
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Abstrakt                                                                                                                                                     

Příspěvek se zaměřuje na to, do jaké míry jsou drogově závislé ženy schopny samy pečovat o 

novorozence. K typickým znakům těhotných uživatelek drog patří zpravidla, že jsou 

svobodnéa bez sociálního zázemí,partner je téměř vždy sám drogově závislý. Cílem výzkumu 

bylo zjistit, jak drogově závislá žena dodržuje zásady hygieny při péči o novorozence, zda 

rozumí edukaci v oblasti kojení a jak přistupuje k novorozenci a ke komunikaci se 

zdravotnickým personálem. Byla zvolena kvalitativní metoda polostrukturovaného 

pozorování s vybranými fenomény.  Pro výběr respondentek byla použita metoda záměrného 

výběru. Hlavními kritérií pro výběr respondentek bylo, že žena před otěhotněním nebo v 

těhotenství užívala drogy, rodila ve zdravotnickém zařízení a následně byla hospitalizována 

na oddělení šestinedělí. Celkem bylo vybráno 7 žen a na oddělení šestinedělí byly pozorovány 

3 dny. Pro potřebu pozorování byly vytvořeny záznamové archy se stanovenými 

pozorovanými fenomény. Výsledky dokazují, že ženy mají problémy s hygienou a udržením 

čistoty novorozence. Dvě ženy kojily bez problému a novorozenec přibýval na váze. Ženy se 

chovaly hrubě nebo naopak apaticky. Chování ke zdravotnickému personálu bylo agresivní se 

znaky nedůvěry. V závěru byla stanovena doporučení pro praxi, týkající se problematického 

přístupu k drogově závislým ženám po porodu. 

Klíčová slova: těhotenství, drogová závislost, kojenec, šestinedělí, agrese, nedůvěra    

Abstract 
This paper deals with drug is sues of women in connection with pregnancy and childbirth and 

mainly focuses on the extent to which women are drug addicts themselves unable to care 

forthe newborn.The typical characteristics of pregnant drug users are usually that they are 

single and without sanitary facilities, their partner is usually a drug addict. The aim of this 

research was to determine how a drug-addicted woman observes the principles of hygiene in 

the care of the newborn, whe therthey understand education in breastfeeding and how behaves 

to newborns and how she communicates with medical staff. It was a qualitative method of 

semi-structured observations of selected phenomena.The rewas used an experimental group 

method of purposive sampling. The main criteria for the selection of respondents was that 

woman before pregnancy or during pregnancy used the drugs, gave birth in a health facility 

and was subsequently hospitalized at the Department of pospartum. The rewere selected 7 

women and they were observed for 3 day satconfinement department. For need of observation 

recordings heets were created specified observed phenomena.The results show that 

maintaining hygiene and clean liness newborn make difficulties for them.Two women 

breastfed newborn with out problem and newborn gained weight.Women behavedrudelyor 

vice versalistlessly. Their communication with the medical personnel was aggressive with 

signs of mistrust. In conclusion the rewas made practical recommendations regarding the 

problematic approach to drug addicted women after childbirth. 

Keywords: pregnancy, drug addiction, infant, postpartum department, aggression, distrust 
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Úvod  

Přesto, že1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník obsahující změny v oblasti 

nakládání s nelegálními drogami, tak statisticky významně vzrostl počet problémových 

uživatelů pervitinu a injekčních uživatelů drog. Praha a Ústecký kraj mají nejvyšší počet 

uživatelů drog a závislých na opiátech. Nejvyšší odhadovaný počet uživatelů pervitinu má 

Ústecký kraj. V r. 2009 výrazně vzrostl počet problémových uživatelů drog na cca 37,4 tisíc. 

Největší podíl na nárůstu mají uživatelé pervitinu (cca 25,3 tis.), dále stoupá počet injekčních 

uživatelů drog (cca 35,3 tis.). Mírný vzrůst zaznamenali u uživatelů na opiátech (na cca 12,1 

tis.), z nichž je odhadováno 7,1 tis. závislých na heroinu. Marihuana je nejdostupnější drogou 

v ČR. Pervitin je druhou nejčastěji zachycenou drogou. Stimulační drogou v nočním životě je 

stále kokain. Extáze bylo v r. 2009 evidováno nejméně záchytů. Ve specializovaných 

centrech, nejspíše i v ordinacích ostatních lékařů stoupá počet pacientů v substituční léčbě 

Buprenorfinu (Subutex® a Suboxone®). Uživatelů na Subutexu® je cca 5,1 tis. V Praze se 

Subutex® dostává na černý trh. Na léčbě drogové závislosti v ČR se podílí zdravotní 

pojišťovny, veřejné zdroje (ministerstva, kraje, obce). S drogovou problematikou se 

setkáváme i v těhotenství, kdy mezi uživatelky drog patří hlavně mladistvé ženy s nižším 

vzděláním. Martínková (2007, s. 155) uvádí, že závislá osoba není schopna jednat racionálně 

a používat znalosti z předchozích zkušeností. Takový stav se označuje jako závislost 

psychologická. Při náhlém nedostatku účinné látky se projeví somatická závislost tzv. 

abstinenčním syndromem. Dalším rysem somatické závislosti je nutnost zvyšování dávek. 

Závažnost AS je úměrná výši dávky a době působení. Vysoké dávky účinné látky mohou 

způsobit předávkování (intoxikace). Dlouhodobé užívání vede k častým změnám psychiky a 

chování (paranoia, deprese) a k předčasnému stárnutí. Roztočil et al. (2008, s. 106, 259)se 

zmiňují o vlivu tvrdých drog (heroin, kokain, metadon), které mají vliv na psychiku těhotné 

ženy, vývoj plodu a následný vznik fetálního abstinenčního syndromu (FAS). U uživatelek 

tvrdých drog může být příčinou vzniku IUGR (intrauterinní růstová retardace) působení 

drogy na fetoplacentární membránu, multifaktoriální (nedostatečný příjem potravy, 

socioekonomické faktory). Vavřinková, Binder (2006, s. 34) kladou důraz na počátek péče o 

drogově závislou ženu. Důležitou úlohou při první návštěvě zdravotnického zařízení je 

zjištění, zda se jedná o příležitostnou uživatelku nebo již o drogově závislou. Těhotnou 

narkomanku v žádném případě nesmíme tlačit k abstinenci, ale nabídnout jí odbornou péči s 

odborníky na odvykání. Nejšetrnější se jeví substituční terapie. Doporučuje se konzultace a 

spolupráce s protidrogovými odborníky, což je důležitým předpokladem optimální péče. Péče 

se nemůže omezit pouze na prenatální péči, ale někdy je třeba řešit i sociální otázky. Na 

odborném pracovišti, ve kterém mají zkušenost s těhotnými narkomankami, provádějí 

detoxifikaci v průběhu II. trimestru. Závažnější jsou následky intravenózní aplikace, 

rizikového chování při shánění drogy. Neuspořádaný životní styl vede ke zvýšení incidence 

infekčních a sexuálních chorob. Prenatální poradnu navštěvují sporadicky, jsou excitované 

a verbálně agresivní. Polovina z nich přichází do nemocnice s nástupem kontrakcí, po 

odtoku plodové vody. Odběry krve bývají obtížné z důvodu intravenózní aplikace. Často 

závislost na drogách bagatelizují. Celý (2007) uvádí, že k porodu pak přichází bez prenatální 

péče až 50% žen závislých na heroinu a 25% závislých na pervitinu. Při porodu často 

vyžadují větší množství analgetik, protože jejich reakce na bolest je značně hysterická. 

Rodička by měla být sledována pulsním oxymetrem, protože odbourávání drog snižuje průtok 

krve placentou. Drogové závislé matce se poté rodí novorozenec s abstinenčními příznaky. 

Jansson (2012) charakterizuje novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) jako celkovou 

poruchu zdraví, který zahrnuje centrální neurologické příznaky, motorické a hlasové, 

respirační a zažívací problémy. NAS je sám o sobě velmi různorodý, u kojenců jsou 

zobrazeny různé příznaky s odlišnou časovou intenzitou. Cílem je umožnit systematické, 

objektivní, pravidelné a důkladné hodnocení novorozence. Určit průběh NAS a potřebu 



35 

 

farmakologické léčby. Je důležité říci, že tyto hodnoty jsou určeny pro donošené 

novorozence, předčasně narození novorozenci nemají podobné bodovací systémy k vyjádření 

NAS. Mezi nejčastěji používané nástroje patří Finnegan bodovací systém, Lipsitz 

novorozence, bodový systém a nástroj Ostrea. Mnohé instituce používají upravené hodnoty, a 

nejsou tam žádné standardizované parametry pro vyhodnocování jednotlivých položek. 

Bodování příznaků a farmakoterapie se výrazně liší. Drogová závislost se pochopitelně odráží 

i na průběhu šestinedělí. Velemínský (2008, s. 84 - 85) se zaměřuje na hospitalizace matky i 

dítěte a klade důraz na úzký kontakt a vzájemnou informovanost. Rozdělení rolí je důležitou 

součástí ve vztahu k problematice matky a dítěte. Je důležité domluvit rozdělení rolí a 

kompetencí i pro specialisty. Na oddělení šestinedělí je sledován stav matky i novorozence. 

Podle toxikologického vyšetření moče, odběr se provádí 2 krát týdně, je nabídnuta 

detoxifikace Metadonem nebo Fenemalem popřípadě Antabusem. Není-li po dvou týdnech 

zjištěna přítomnost drog a jiných návykových látek, může se žena propustit domů nebo po 

dohodě s ní předat do specializovaného léčebného zařízení. V takovém zařízení jí umožní 

navštěvovat dítě tak často jak její zdravotní stav dovolí. Dále charakterizuje rizikové faktory, 

které mohou narušit ranou interakci matky s dítětem. U matky se objevuje strach ze stavu 

dítěte, strach z úřadů, pocity viny, vliv drog, abstinenční příznaky, špatná schopnost 

navazovat kontakty, nízká sebedůvěra, nízké sebehodnocení, případná psychopatologie, 

aktuální sociální situace, ambivalence, odloučení od dítěte. Na dítě mají vliv komplikace za 

porodu, v těhotenství, abstinenční příznaky, léčba, vliv léků a jiné (poškození alkoholem, 

nízká porodní hmotnost, předčasný porod, infekce). 

 

Cíl   

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak drogově závislá žena dodržuje zásady hygieny 

při péči o novorozence, zda rozumí edukaci v oblasti kojení a jak přistupuje k novorozenci a 

ke komunikaci se zdravotnickým personálem. 

 

Soubor a metodika 

Pro výběr respondentek byla zvolena metoda záměrného výběru.Hlavními kritérií pro výběr 

respondentek bylo to, že žena před otěhotněním nebo v těhotenství užívala drogy, rodila ve 

zdravotnickém zařízení a následně byla hospitalizována na oddělení šestinedělí. Celkem bylo 

vybráno 7 žen a na oddělení šestinedělí byly pozorovány 3 dny. Zvolili jsme metodu 

reduktivní deskripce, jde o typ strukturovaného pozorování se zaměřením na dopředu 

vybrané oblasti (Miovský, 2006 s. 144-145). Vytvořili jsme záznamový arch s předem 

strukturovaným materiálem (vybranými fenomény). V záznamovém archu jsou obsažené 

osobní informace o rodičce, porodnické údaje, drogové údaje, vybrané fenomény v péči 

novorozence a v chování ke zdravotníkům. 

 

Výsledky 

Pro přehlednost jsou výsledky z pozorování zaznamenány ve třech tabulkách. Tabulka č. 1 

ukazuje přehled anamnestických údajů vybraných respondentek. V tabulce č. 2 můžeme vidět 

přehled pozorovaných fenoménů z oblasti péče o novorozence se zaměřením na hygienickou 

péči o novorozence, kojení a chování k dítěti. Tabulka č. 3 nabízí přehled pozorovaných 

fenoménů z oblasti interakce se zdravotníky se zaměřením na typ chování, verbální a 

neverbální komunikaci. 
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Vysvětlivky 

Číselné údaje v tabulce znamenají týden těhotenství 

ZS – základní škola 

NZS - neukončená základní škola 

SOU - střední odborné učiliště 

SP – spontánní porod 

SC – porod císařským řezem 

LAB – prenatální laboratorní screening 

UZV- ultrazvukové vyšetření 

 

 

Tab. 1 Přehled anamnestických údajů jednotlivých respondentek 

Osobní informace R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Věk 21 17 16 20 17 20 19 

Vzdělání   ZS ZS NZS ZS ZS SOU SOU 

Zaměstnání Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano 

První prenatální vyšetření 19+2 5 29+6 28+3 17+3 10+4 14+2 

Počet prenatálních vyšetření 7 19 3 1 7 8 10 

Prenatální vyšetření 
UZV 

LAB 

UZV 

LAB 
UZV UZV 

UZV 

LAB 

UZV 

LAB 

UZV 

LAB 

Gravidita III. II. I. II. II. II. III. 

Parita III. I. I. II. I. II. II. 

Porod SP SP SP SP SP SC SP 

Týden porodu 37+2 39+4 35+6 34+2 39+3 36+2 38+6 

Sociální šetření Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Drogy v graviditě Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

 

Tab. 2 Přehled pozorovaných fenoménů v péči o novorozence 

Péče o novorozence R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Hygiena  

Úplná    - X   

Neúplná X X  -  X X 

Žádná, minimální   X -    

Ošetřování kůže    - X X X 

Přebalování X X X - X X X 

Ponechání dítěte bez dozoru  X X -    

Kojení  

Pravidelné á 2-3 hodiny X   - X X X 

Nepravidelné  X X -    

Novorozenec přibývá na 

váze 

X   - X X X 

Novorozenec ubývá na váze  X X -    

Chování k novorozenci  

Apatické  X X -    

Jemné X   - X X  

Opatrné X X  - X X X 

Bojácné    -  X X 

Hrubé   X -    
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Tab. 3 Přehled pozorovaných fenoménů v kontaktu se zdravotníky 

Komunikace se 

zdravotníky 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Typ chování  

Apatické X  X   X X 

Obezřetné  X   X   

Bojácné        

Drzé X  X X   X 

Hrubé    X    

Vztahovačné     X   

Bojovné    X    

Verbální komunikace  

Jednoduché, stručné výrazy X    X X X 

Agresivní    X    

Nekomunikativní  X X     

Neverbální komunikace  

Výrazná v obličeji X   X X  X 

Nevýrazná v obličeji 

(vymizelá mimika) 

 X X   X  

Výrazné gestikulace 

(prudké pohyby) 

   X X  X 

Nevýrazné gestikulace 

„mrtvé ruce“ 

X X X   X  

 

Diskuse  

Zjištěné údajeukazují na problémy s hygienou a udržením čistoty novorozence. Zmíněnou 

oblast problémů můžeme přisuzovat nechtěné graviditě, přičemž může být narušena raná 

interakce matka a dítě, která má vliv na péči o novorozence. Pouze jedna žena byla schopná 

udržet novorozence v čistotě. Další oblast problémů se týká kojení. Ze sedmy respondentek 

jsou schopné, jen dvě ženy kojit bez problému a novorozenec přibýval na váze. Dvě ženy 

nekojily vůbec a neměly zájem a druhé dvě ženy měly problém s pravidelností, musely být 

upozorněny sestrami. Poslední žena si nenechala poradit, jak správně kojit, ale novorozenec 

přesto prospíval. Jako velkým zdrojem problémů se jevila vzájemná interakce mezi 

respondentkami a zdravotnickým personálem. Chování ke zdravotnickému personálu bylo z 

velké části apatické, drzé. Drzost se objevovala při edukaci a v upozorňování na chyby. 

Obezřetné chování se objevovalo v tom smyslu, že ke zdravotníkům neměly důvěru. 

Domníváme se, že s drogově závislými ženami po porodu si někteří zdravotníci mnohdy 

neumí poradit. Věk respondentek byl mezi 16 - 21 lety. Maximální dosažené vzdělání dvou 

žen je střední odborné učiliště bez maturity. Minimální je základní a jedna respondentka má 

neukončené základní. Je známo, že závislé ženy mají problém se zaměstnaností. Ze souboru 

pracovaly dvě ženy. Velkou roli sehrává samozřejmě vzdělání žen. Dále víme, že užívání 

drog vede k minimální návštěvě v prenatální poradně i vyšetření s ní spojené. Prenatální péče 

a vyšetření byly do značné míry nepravidelné. Všechny ženy byly vyšetřeny ultrazvukem a 

dvě nepřišly na odběr krve. Prenatální poradnu navštívilo pět žen až po 12 týdnu, dvě ženy 

měly možnost využít umělé přerušení těhotenství. Šest žen má zkušenost s těhotenstvím, z 

toho čtyři ženy rodily spontánně a jedna ženy císařským řezem. Sociální šetření probíhalo u 

všech žen. Toxikologické vyšetření měly pozitivní na kanabinoidy, pervitin, heroin a všechny 

ženy měly závislost na nikotinu.Velemínský (2008, s. 40)uvádí výčet možných poškození 
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plodu způsobených účinkem drog. Mezi hlavní poškození plodu patří vrozené vývojové vady 

(rozštěpy, poškození mozku, srdce, dolních končetin, zubů). Riziko syndromu náhlého úmrtí 

novorozence je vyšší. Neklid, nespavost, zvracen, průjmem, vyšší pulz, nepravidelné 

dýchání, špatný sací reflex, apatie a celá škála příznaků patřící k novorozeneckému 

abstinenčnímu syndromu. Dále je známý vliv drog na plod v oblasti vývoje (dospívání, 

behaviorální schopnosti). Předpokládáme, že drogově závislé ženy, nejsou schopny se 

postarat o dítě s vývojovým deficitem. Pokud respondentky č. 2, 5, 7, 6 budou mít podporu v 

rodině a mít se s problémy na koho obrátit, mohou péči zvládnout. Nejdříve je ale důležité, 

aby zvládly svou drogovou závislost.  

 

Závěr 

Z pozorování drogově závislých žen je patrné, že nejsou schopné samy zodpovědně pečovat o 

novorozence a zajistit mu základní potřebnou péči. Mnohé problémy se vyskytují i ve 

vzájemné interakci mezi závislými matkami a zdravotnickým personálem. Na podkladě 

zjištěných údajů můžeme doporučit některé zásady přístupu k drogově závislým ženám 

v průběhu těhotenství a bezprostředně po porodu. Ze strany zdravotníků by se mělo jednat 

převážně o pozitivní komunikaci, čímž můžete změnit jejich rozhodování v oblasti abstinence 

drog a pomoci jim v péči o novorozence. Měli bychom si uvědomit, že sebemenší výtkou 

může žena ztratit důvěru ke zdravotnickému personálu U drogově závislých těhotných 

samozřejmě volímeindividuální přístup a věnujeme jim více času. Mezi hlavní zásady 

komunikace s drogově závislou ženou patří otevřenost a šetrnost. Verbální a nonverbální 

komunikace by měla být v souladu. Musíme si uvědomit, že těhotné ženy jsou citlivé, ale 

drogově závislé ženy v těhotenství jsou ještě citlivější. 
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HODNOTÍCÍ A MĚŘÍCÍ NÁSTROJE U ONEMOCNĚNÍ ASTMA BRONCHIALE  

MEASURING INSTRUMENTS FOR ASSESING THE ASTHMA 

 

Jan Chrastina, Šárka Ježorská 

Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 

v Olomouci 

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na proces sumarizace informací z dostupných zahraničních textů, ve 

kterých je využíváno širokého spektra měřících (hodnotících) nástrojů využitelných pro 

posouzení stavu onemocnění astmatem. Sumář („baterie nástrojů“) je sestaven analyticko-

syntetickou a komparační metodickou činností, přičemž jednotlivé nástroje lze řadit mezi 

následující kategorie: kvalita života; posuzování současného stavu, managementu nemoci a 

stavu kontroly; postoje k onemocnění; chování astmaticky nemocného; monitoring symptomů 

onemocnění; edukační intervence. Nástroje jsou vymezeny na základě jednotlivých obsahově 

(zaměřením) identifikovaných kriterií. Po analýze a akceptaci/odmítnutí dohledaného 

materiálu bylo finálně pracováno s 60 dostupnými (full)texty a abstrakty, ve kterých byly 

popisovány (pracováno s) desítky konkrétních měřících nástrojů. 

Klíčová slova: astma bronchiale, hodnocení, nástroj, dotazník, chronické onemocnění, kvalita 

života  

Abstract 

The paper is focused on the process of summarizing of information from the available foreign 

articles, which used wide range of measurement (evaluation) tools available for assessment of 

asthma. Summary ("battery of tools") consists of analytic-synthetic and comparative activity, 

where instruments can be placed among the following categories: quality of life assessment, 

management and condition monitoring, attitudes to illness; asthma patient´s behavior; 

monitoring of symptoms; educational interventions. Tools are defined on the basis of content 

criteria. After analyzing and acceptance / rejection searched material was finally being 

worked with 60 available articles and abstracts, which were described of tens of specific 

measurement tools. 

Key words: asthma, measuring, tool, questionnaire, chronic illness, quality of life 

Úvod 

Astma bronchiale je dlouhodobé, velmi často chronické onemocnění s celoživotním 

průběhem. Postihuje celou šíři věkového spektra populace. Často je spojováno taktéž 

s onemocněními psychosomatickými. Za poslední dobu incidence tohoto onemocnění 

neustále stoupá (Braman, 2007). Lze konstatovat, že astma u dětí je nejčastěji se vyskytujícím 

onemocněním, které můžeme považovat za typicky chronické. Přestože je téměř vždy známa 

vyvolávající příčina tohoto onemocnění, v současné době je stále považováno za ne zcela 

vyléčitelné. Astma bronchiale (též dříve „průdušková záducha“ či „průduškové astma“ – dále 

jen „astma“) je spojováno také s problematikou psychosomatických onemocnění a 

onemocnění celoživotních (V Čínské medicíně se setkáváme s pojmem „xiao chuan“, 

v Japonsku pak „zensoku“ a v Indické ajurvédě s pojmem „tamaka swasa“ (Jackson, 2009, p. 

205). Pro astma je typické, že se objevuje v atakách nemoci, tzn., že nemocný zažívá také 

okamžiky, kdy je mnohdy zcela bez jakýchkoli potíží a projevů nemoci. Vyšší frekvence 

výskytu astmatu lze spatřovat v období posledního čtvrtstoletí. U dětí je astma považováno za 

nejčastější chronické onemocnění dětského věku (Salajka et al., 2005, s. 1), a to i dle statistik 

poukazujících na četnost případů astmatu v dětském věku: počet dispenzarizovaných 
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astmaticky nemocných dětí ve věku 0–14 let v roce 2008 činil 56 453, ve věkové skupině 

dorost (15–18 let) celkem 26 074 (Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky, 2008, s. 33). Celosvětová prevalence onemocnění je registrována prostřednictvím 

International Study of Asthma and Allergy in Children (ISAAC). Za nejčastěji ve světě 

uváděné symptomy onemocnění patří (Asthma in adults, 2004; National Asthma Education 

and Prevention Program, 2002): dušnost – sípění, sípot – kašel, zejména v noci – pocity tísně 

na hrudi – (nad)produkce hlenu. V české literatuře dominuje následující přehled symptomů 

(Kolek et al., 2002): dušnost (dostaví-li se dušnost náhle, hovoříme o astmatickém záchvatu); 

dráždivý kašel (označován jako předstupeň dušnosti); status asthmaticus (astmatický stav) – 

vystupňovaná těžká dušnost, nereagující na léčbu trvající více jak 24 hodin, vykazující 

známky respirační insuficience, cyanózy až poruchy vědomí; dušnost s pískáním, obtížný 

výdech; ,,senná rýma“; atopický ekzém; pokročilá onemocnění přecházejí v chronické 

ireverzibilní morfologické změny průdušek (chronická obstrukční pulmonální 

nemoc)s projevy chronické respirační insuficience, včetně selhávajícího plicního srdce (cor 

pulmonale) až respirační kachexie. Výše uvedené projevy se často objevují v průběhu nočních 

hodin nebo časně z rána. Nutné též mít na paměti fakt, že i u nemocného s lehkým stupněm 

astmatu se může vyvinout těžký, život ohrožující astmatický záchvat, zvláště u nemocných se 

sníženým vnímáním dušnosti (Kašák, 2002, s. 442). Úmrtí na astmatické záchvaty jsou však 

velmi vzácná. 

Cíl práce 

Hlavním cílem práce je poukázat na širokou paletu zahraničních (a v zahraničí užívaných) 

hodnotících (měřících) nástrojů, se kterými může být pracováno při posuzování astma 

bronchiale jako nozologické, symptomatologické či determinující jednotky. Nástroje jsou 

vymezeny na základě jednotlivých obsahově (zaměřením) identifikovaných kriterií. 
 

Metodika 

Metodická část práce byla členěna do dvou hlavních oblastí. První z nich byla rozsáhlá 

rešeršní činnost. Druhou část následně naplňovala práce analyticko-syntetická a komparační, 

jejímž výsledkem je sumář dohledaných nástrojů. Rešeršní činnosti byly realizovány 

v dostupných databázích dostupných z on-line přístupů na Univerzitě Palackého v Olomouci 

(tzv. „ezdroje UPOL“). Rešerše byla provedena s užitím následující vyhledávací strategie: 

− klíčová slova pro vyhledávání: „asthma“ AND „meassurement“ v první fázi hledání,  

a „asthma“ AND „questionnaire*“ ve fázi hledání druhé, třetí úroveň pak „asthma“ 

AND „tool“; 

− použité databáze: PubMED, EBSCO Host, MEDLINE, PROQUEST a Science Direct 

(dle stavu dostupnosti a vzájemné propojenosti přístupů i jiné); 

− vyhledávání v: source: title, source: abstract a source: everywhere in key words; 

− časový úsek publikování: 1995–2012 (including).  

 
Cílem rešeršních aktivit (dle výše uvedených kriterií) bylo nalézt dostatečné množství 

odborných recenzovaných článků, přehledových článků (systematic or literature review) či 

dostupných abstraktů vědeckých prací k získání přehledu užívaných zahraničních měřících 

nástrojů použitelných při posouzení onemocnění astmatem. Po analýze (za předpokladu 

dodržení výše uvedené vyhledávací strategie) a podrobení kritice získaného materiálu bylo 

následně pracováno s 60 dostupnými (full) texty a abstrakty.  

 

Výstupy rešeršní práce – jednotlivé nástroje ve vztahu k onemocnění astma bronchiale  

Následující text nese charakter sumarizace systematické práce s dohledanými publikačními 

záznamy (viz Tab. 1). Vycházeno bylo z dostupných textů získaných rešeršními aktivitami 
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(viz text výše). Z mnoha opakujících se záznamů byl vytvořen sumář („baterie nástrojů“), 

které jsou charakterizovány především vhodností, využitelností a „jedinečností“ dle specifik 

onemocnění astmatem. Vzhledem k omezenému prostoru předkládaného textu nebudou 

jednotlivé nástroje popisovány. Názvy nástrojů jsou doplněny odkazem na studie, které lze ve 

full-textové podobě vyhledat (viz „bibliografické odkazy“) a získat vstupní informace. 

 

Tab. 1 Výstupy rešeršní práce – jednotlivé nástroje ve vztahu k astmatu 

Č. Název nástroje Poznámka 
Odkaz pro více 

informací 

1 

Asthma quality of life questionnaire a 

French verzion of the asthma quality of 

life questionnaire (AQLQ) 

Nástroj je také uváděn pod 

názvem Juniper´s Asthma 

Quality of Life 

Questionnaire. 

(Barley, Jones, 2006, pp. 

433-438) 

2 St. George’s respiratory questionnaire  (Sanjuás et al., 2002) 

3 

Living with Astma Questionnaire, 

Norwegian versions of the Living with 

Asthma Questionnaire (LWAQ) a 

Asthma Bother Profile (ABP) 

 (Haave, Hyland, 2004) 

4 Airways Questionnaire 20 (AQ20) 
„Přebírá“ položky z dotazníku 

AQ30 
(Nishimura et al., 2004) 

5 

Pediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire (PAQLQ).  

 

Lze se setkat také s jeho srbskou variantou 

v podobě The Serbian Version of the 

Pediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire 

Byl sestaven autorkou Juniper  

et. al. 

(Raat et al., 2005, pp. 265-

272; Poachanukoon et al., 

2006, pp. 207-212). 

 

(Cerović et al., 2009, pp. 

936-939) 

6 
Jenkinson´s questionnairre  

(„43 items questionnaire“) 

Zaměřuje se na postoje ke 

klinickému testování  

u nemocných s astma 

bronchiale  

a s onkologickým 

onemocněním 

(Jenkinson et al., 2005,  

pp. 244-252) 

7 Health Behavior Questionnaires  
(Mangunkusumo et al., 

2006, pp. 80-86) 

8 

Quality-of-Life Questionnaire se 

zaměřením na socioekonomicky 

deprivované astmaticky nemocné děti 

(QOLQ for Socioeconomically Deprived 

Asthma Patients) 

 
(deOliveira et al., 2005, 

pp. 41-44) 

9 Asthma symptom questionnaire  
(Wittich et al., 2006, pp. 

236-240) 

10 Asthma Case Detection Instrument 

Jde o část originálního 15 

položkového dotazníku Brief 

Respiratory Questionnaire 

(BRQ) se zaměřením na 

edukační intervence 

(Bonner et al., 2006, pp. 

471-478) 

 

11 

Asthma Control Scoring System (ACSS) 

 

 

 

 

 

 

Lze setkat také se španělskou modifikací, a 

to v podobě Spanish Version of the 

Asthma Control Questionnaire. 

Je doplněn současně dvěma 

užívanými nástroji, a to: The 

Mini Asthma Quality of 

Life Questionnaire (mini-

AQLQ)  

a The Asthma Control 

Questionnaire (ACQ). 

(LeBlanc et. al., 2007; pp. 

120-125; Mora et al., 

2009, pp. 371-380; 

Halbert et al., 2009, pp. 

659-664; Van den 

Nieuwenhof et al., 2006,  

674-681).  

 

(Picado et al., 2008, pp. 

1918-1931; Pinnock, 

Juniper, Sheikh, 2005, pp. 
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809-814) 

12 Childhood Asthma Questionnaire (CAQ) 

Dotazník vznikl jako reakce 

na nemožnost užití běžně 

užívaného Health-related 

quality of life (HRQoL) 

dotazníku v oblasti Asie. 

(Chong et al., 2006, pp. 

609-621) 

13 
QUOTAC: Questionnaire On Day and 

Night Time Respiratory Symptoms in 

Asthmatic Children. 

 

(VanZaane et al., 2007,  

pp. 107-111) 

 

14 

Standardized Asthma Quality of Life 

Questionnaire (AQLQ-S), Asthma 

Control Questionnaire (ACQ), Asthma 

Therapy Assessment Questionnaire 

(ATAQ), Asthma Control Test (ACT) 

(nástroje byly komparovány ve studii 

Schatze et al., 2007). 

Standardizovaný dotazník 

Standardized Asthma 

Quality of Life 

Questionnaire, který 

obsahuje 18 položek, se 

v odborných publikacích 

objevuje také pod zkratkou 

AQLQ(S) nebo 18-item 

standardized Asthma 

Quality of Life 

Questionnaire 

Schatz et al. (2007) 

 

 

(Grammatopoulou et al., 

2008, pp. 323-332; Betkas  

et al., 2011, pp. 127-135;  

Tan et al., 2009, pp. 675-

684) 

 

15 Lara Asthma Symptom Scale (LASS)  
(Halbert et al., 2009, pp. 

659-664) 

16 
Asthma self-management knowledge in 

adults 

Prezentuje vývoj  

a psychometrické 

charakteristiky jednoduchého 

Brief asthma 

selfmanagement 

questionnaire for adults. 

(Schaffer, Yarandi, 2007,  

pp. 530-535) 

17 
The Asthma Behaviour Change 

questionnaire (ABC) 
 

(Trebuchon et al., 2009,  

pp. 62-71) 

18 
Asthma-Specific Quality of Life 

Questionnaire  

(A-QOL) 

Vychází z HRQoL, avšak 

jeho specifita spočívá v užití 

nástroje  

u Korejské populace 

s astmatem 

(Lee et al., 2009, pp. 716-

721) 

19 
Questionnaire on asthma, allergic 

rhinitis, and conjunctivitis in young 

adults 

měřící nástroj známý také pod 

kratším názvem „Finnish 

questionnaire“ 

(Kilpeläinen et al., 2001,  

pp. 377-384) 

20 ISAAC questionnaires 

Vyvinuty organizací ISAAC 

(International Study of 

Asthma and Allergies in 

Childhood). 

(Altintas et al., 2009, pp. 

161-168) 

21 Common Cold Questionnaire (CCQ)  (Powell et al., 2008) 

22 

Community-Specific Health-Related 

Quality of Life Questionnaire for 

Asthma (HRQOL)  

a Asthma-Specific Quality of Life 

Questionnaire for Native American 

Adults (AQLQ-NAA) 

„Specificic quality of life 

tools“. 

AQLQ-NAA byl odvozen 

modifikací z Asthma Quality 

of Life Questionnaire-

Marks (AQLQM) 
užívajícího techniku focus 

group. 

(Gupchup et al., 2001,  

pp. 169-178) 

23 
RHINASTMA: Specific quality of life  

(QoL) questionnaire for adult patients 

with rhinoconjunctivitis, asthma or both 

 
(Baiardini et al., 2003,  

pp. 289-294) 

24 

Strengths and Difficulties Questionnaire  
a Asthma-related QoL (Pediatric Asthma 

(Caregivers) Quality of Life 

Questionnaire 

Specifické dotazníky 

zaměřené na dopady vzniklé 

onemocněním 

(Tibosch et al., 2010,  

pp. 1495-1501) 

25 
Asthma Therapy Assessment 

Questionnaire for children and 
 

(Diette et al., 2009, pp. 

233-241) 
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adolescents (the pediatric ATAQ)  

26 Asthma Trigger Inventory 

Dotazník, který monitoruje  

a evaluuje přítomnost 

spouštěčů astmatických potíží 

a záchvatů 

(Ritz et al., 2006, pp. 956-

965) 

27 
The Control of Allergic Rhinitis and 

Asthma Test (CARAT) 

Vychází z doporučení 

směrnic Allergic Rhinitis and 

its Impact on Asthma (ARIA). 

(Fonseca et al., 2010,  

pp. 1042-1048) 

28 
Asthma management questionnaire 

(AMQ) 

Modifikovaný měřící nástroj, 

který vychází z Perceived 

Control of Asthma 

Questionnaire (PCAQ). 

(Olajos-Clow et al., 2005,  

pp. 751-756). 

29 
Asthma Outcomes Monitoring System 

(AOMS) 

Skrze stupnici hodnotí 

závažnost symptomů astmatu 

(Schatz et al., 2007, pp. 

345-355) 

30 The Asthma Impact Survey (AIS-6) 

Sesti-položkový měřící 

nástroj hodnotící očekávané 

výstupy režimových opatření 

(„outcomes“) nemocného 

(Schatz et al., 2007, pp. 

345-355) 

31 The Berlin Questionnaire 

Dotazník užíván u osob 

s vysokou pravděpodobností 

pre-testu OSA. Byl vyvinut 

jako „sebehodnotící“ měřící 

nástroj, který by přesně 

předpovídal přítomnost 

poruch dýchání ve spánku 

(Auckley et al., 2008,  

pp. 494-499) 

32 
The ITG Asthma Short Form, Integrated 

Therapeutics Group Asthma Short Form  

(ITG-ASF) 

15-ti položkový nástroj 

zachovává validitu nástroje 

AQLQ, avšak přináší lepší 

možnost pro škálování  

a interpretování 

(Bayliss et al., 2000, pp. 

451-466) 

 

Z výše uvedených informací lze vyvodit, že měřící nástroje, které se v dostupných 

publikačních výstupech objevovaly, jsou zaměřeny na různé oblasti. Profesionál (nejen) v 

ošetřovatelství tak může využít pro vlastní potřeby (vědecko-výzkumná činnost, plánování 

aktivit, intervencí, posuzování kvality života apod.), stejně tak pro různá výzkumná šetření, 

specificky zaměřený měřící nástroj. Následující výčet prezentuje hlavní oblasti, kterým se 

měřící nástroje věnují s uvedením pořadových čísel dotazníků (či skupiny dotazníků). Hlavní 

kategorie (rámcové oblasti, pod které lze měřící nástroje zahrnout) zaměřenosti měřících 

nástrojů jsou tyto: kvalita života; posuzování současného stavu, managementu nemoci a 

stavu kontroly; postoje k onemocnění; chování astmaticky nemocného; monitoring 

symptomů onemocnění; edukační intervence. Výše uvedené kategorie (oblasti) včetně 

pořadového určení takto vymezených měřících nástrojů shrnuje následující tabulka (Tab. 2).  

 

Tab. 2 Měřící nástroje dle obsahového zařazení 
Hlavní kategorie (obsah) měřícího nástroje Pořadová čísla měřících nástrojů (skupin) 

kvalita života 1, 2, 5, 8, 12, 14, 18, 22, 24 a 30 

posuzování současného stavu, managementu 

nemoci a stavu kontroly 
3, 4, 11, 16, 25, 27, 28 

postoje k onemocnění 6 

chování astmaticky nemocného 7 a 17 

monitoring symptomů onemocnění 9, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 31 a 32 

edukační intervence 10 

 

Závěr 
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Lze konstatovat, že největší část vyhledaných nástrojů se zaměřuje na oblast monitoringu 

symptomů onemocnění a dále pak na oblast posuzování (hodnocení) kvality života jedince 

(klienta) s astmatem. Problematika kvality života je v ošetřovatelské realitě velmi rozsáhlým a 

stále aktuálním fenoménem. Empirické studie, se kterými bylo systematicky pracováno pro 

získání obsahových informací konkrétních nástrojů, se svými vědecko-výzkumnými 

aktivitami zaměřovaly především na oblast kvality života, posuzování současného stavu 

onemocnění, managementu nemoci a stavu kontroly, postojů k onemocnění, chování 

nemocného; monitoring symptomů onemocnění a edukační intervence. Práce podává 

sumarizační přehled několika desítek měřících či hodnotících nástrojů, které – ať již přímo či 

nepřímo – mohou být využity v ošetřovatelství, jeho vědní, výzkumné bázi nebo v jiných 

nelékařských zdravotnických vědních oborech. 

 

Tento příspěvek je dedikován projektu „Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských 

zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci“ (reg. č: 

CZ.1.07/2.3.00/20.0163). 
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ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 

V ČESKÉ REPUBLICE 

ORGANIZATION OF CARE FOR PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME IN 

THE CZECH REPUBLIC 

 

Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Abstrakt 

Cílem práce je zmapovat informace o organizaci péče o pacienty se syndromem diabetické 

nohy v České republice. Vzhledem k prevalenci této pozdní komplikace diabetu mellitu je to 

téma velmi aktuální. Na základě dostupných zdrojů jsou shrnuty data týkající se podiatrických 

ambulancí a specializovaných center, do kterých se tato péče soustřeďuje. Kritéria pro 

fungování podiatrických ambulancí jsou dány Českou diabetologickou společností, 

Podiatrickou sekcí. Kromě personálního obsazení – multidisciplinárního týmu, jsou stanoveny 

i minimální požadavky týkající se vzdělání jednotlivých odborníků, dostupnost ambulancí atd. 

Na základě zjištěných údajů a zkušeností z klinické praxe je péče o pacienty se syndromem 

diabetické nohy v České republice poskytována na základě mezinárodních doporučení a 

konsenzů (frekvence kontrol, doporučená vyšetření atd.). 

Klíčová slova: Syndrom diabetické nohy, podiatrická ambulance, dispenzarizace, diabetes 

mellitus, organizace 

Abstract 

The aim of the article is to map out the organisation of care for the patients with diabetic foot 

syndrome in the Czech republic. Owing to prevalence of this late complication of diabetes 

mellitus, the topic is current and important. On the basis of available sources the data on 

Podiatry clinics and specialized centres (tertiary referral centres) have been collected. Criteria 

for Podiatry clinics and foot care provision are determined by a Podiatric Section of the Czech 

Diabetes Society. The requirements include the number and qualifications of staff – a 

multidisciplinary team, availability of the clinics etc. Based on established data and 

experiences from clinical practice the care for the patiens with diabetic foot syndrome in the 

Czech republic is provided in high quality and in compliance with International consensus 

recommendations (frequency of check-ups, recommended examinations, etc.). 

 

Key words: Diabetic Foot Syndrome, Podiatry Clinic, Dispensary, Diabetes Mellitus, 

Organization 

 

Úvod 

Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi pozdní komplikace onemocnění diabetes mellitus 

(DM). Vzhledem ke stoupající incidenci tohoto onemocnění a závažnosti komplikací, které 

s sebou přináší, je toto téma velmi aktuální. Syndrom diabetické nohy je v odborné literatuře 

definován jako ulcerace nebo postižení hlubokých tkání nohy distálně od kotníku (včetně 

kotníku), spojené s různým stupněm ischémie a neuropatie postihující pacienty s DM. Kromě 

samotných ulcerací zahrnuje také deformity, Charcotovu osteoartropatii apod. Vzhledem ke 

své povaze je to komplikace závažná, která významným způsobem ovlivňuje kvalitu života, 

ale také se podílí na morbiditě a mortalitě. Dle informací z Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky České republiky (ÚZIS ČR) se syndrom diabetické nohy vyskytuje u 5,3 % pacientů 

s léčeným DM. Péče o pacienty s výskytem syndromu diabetické nohy je v České republice 

soustřeďována do odborných (podiatrických) ambulancí, ale její léčba zahrnuje úzkou 
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mezioborovou spolupráci (diabetolog, intervenční radiolog, chirurg, podiatrická sestra aj.) a 

v rámci komplexní péče by se tato měla zaměřovat na celkový stav pacienta, tj. kompenzaci 

samotného DM, posouzení funkce kardiovaskulárního systému, psychického stavu atd. (ÚZIS 

ČR, 2012; Fejfarová, 2009). 

 

Cíl práce 

Cílem práce je zmapovat informace o organizaci péče o pacienty se syndromem diabetické 

nohy v České republice, aby mohly být dále použity jako teoretická základna v mezinárodním 

projektu zjišťujícím kvalitu života pacientů právě s touto komplikací ve vybraných zemích 

Střední Evropy. 

 

Metodika 

Text byl zpracován na základě dostupných odborných zdrojů a souvisejících doporučení. Je 

rozdělen do tří částí, přičemž po krátkém uvedení do problematiky je zmíněna charakteristika 

podiatrických ambulancí a center, personální zajištění péče o pacienty se syndromem 

diabetické nohy a její organizace – dispenzarizace těchto pacientů. V krátkosti je zmíněna 

náplň činnosti sestry pracující v podiatrické ambulanci.  

 

Diabetes mellitus a syndrom diabetické nohy 

Diabetes mellitus (DM), jedno z civilizačních onemocnění, prozatím nevyléčitelné, s sebou 

přináší řadu omezení a také zdravotních komplikací. Mezi komplikace pozdní (chronické) 

zařazujeme změny mikrovaskulární (retinopatie, nefropatie, neuropatie) a makrovaskulární 

(urychlení aterosklerotických změn, makroangiopatie). Zvláštní místo pak zaujímá syndrom 

diabetické nohy (SDN), na jehož vzniku se podílí souhra více faktorů. Jako takový výrazně 

ovlivňuje kvalitu života pacientů a za zmínku stojí také informace, že syndrom diabetické 

nohy je nejčastější netraumatickou příčinou všech amputací v rozvinutých zemích a bércová 

amputace se vyskytuje 12 – 15krát častěji u pacientů s DM než u nemocných bez tohoto 

onemocnění (Pokorná, Mrázová, 2012; Pokorná, 2012). Přičemž téměř 85 % defektů, které 

končí amputací je potenciálně léčitelných konzervativně (Jirkovská et al., 2006). Nejenom 

proto je v rámci léčby syndromu diabetické nohy kladen velký důraz na dispenzarizaci 

pacientů a prevenci na všech úrovních, tj. primární, sekundární atd. (Navrátil et al., 2008; 

Pokorná, Mrázová, 2012; Jirkovská et al., 2006; Stryja et al., 2011). 

 

Podiatrické ambulance a centra pro pacienty se syndromem diabetické nohy 

Právě výše zmíněná dispenzarizace a péče o tyto pacienty by dle Mezinárodního konsenzu 

měla být organizována ve třech úrovních, od praktického lékaře, diabetologické a podiatrické 

sestry na 1. stupni, přes diabetology, chirurgy, diabetologické a podiatrické sestry až po 

specializovaná centra pro SDN (2. a 3. stupeň). Podiatrická ambulance je charakterizována 

jako ambulance specializující se na pacienty s rizikem či již vzniklým SDN. V současné době 

je v naší republice registrováno 32 podiatrických ambulancí a center, přičemž nejvíce v Praze 

(6). Specializované centrum se od podiatrické ambulance liší návazností na větší nemocnici a 

spoluprací s dalšími odborníky. Ošetřující tým ve specializovaných centrech by měl být 

tvořen diabetologem, podiatrickou sestrou, protetikem, chirurgem, cévním chirurgem, 

intervenčním radiologem, ortopedem a fyzioterapeutem, přičemž jsou přesně stanoveny 

podmínky minimálního vzdělání jednotlivých pracovníků. Mezi další odborníky, kteří mohou 

být osloveni v rámci zajištění komplexní péče o pacienta, patří např. sociální pracovník, 

psycholog, dermatolog apod. Hlavními osobami, koordinátory péče, zůstává však diabetolog, 

př. chirurg (s podiatrickou praxí) a podiatrická sestra, kteří další odborníky oslovují v případě 

potřeby. Kromě samotné dispenzarizace a léčby pacientů se SDN patří do pracovní náplně 

specializovaných center také vědecko-výzkumná činnost (např. tvorba standardů, vedení 
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statistických dat, ověřování nových přípravků v léčbě ran) a další organizační aktivity 

(vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků, konzultační činnost atd.), (Jirkovská et al., 

2013; Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009; Dubský, Jirkovská, 2012). 

 

Dispenzarizace pacientů se syndromem diabetické nohy 

Frekvence kontrol v podiatrických ambulancích je dána rizikovostí vzniku SDN dle 

Mezinárodního konsenzu. Nemocní bez senzomotorické neuropatie jsou sledováni minimálně 

jednou ročně, při výskytu lehčích neuropatií je indikace k návštěvám jednou za půl roku. 

V případě neuropatie, ischemické choroby dolních končetin, deformit, vzniklých ulceracích, 

podstoupené amputaci by měli pacienti podiatrickou ambulanci navštěvovat v intervalu 

jedenkrát za čtvrt roku, v případě akutních potíží častěji – dle aktuálního stavu, např. jednou 

za 4 – 8 týdnů (Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 2012, 

Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009; Dubský, Jirkovská, 2012). V rámci této dispenzarizace 

pacientů je pracovníky podiatrických ambulancí pravidelně provázena opakovaná edukace a 

základní screening spočívající v: 

- pečlivém sběru anamnézy (zjišťování základních informací z rodinné, pracovní, osobní 

atd. oblasti se zaměřením na základní onemocnění – DM a rizikové faktory syndromu 

diabetické nohy, př. již vzniklého defektu); 

- monitoringu základních vitálních funkcí; 

- fyzikálním vyšetření vztahujícímu se k SDN (vzhled kůže, přítomnost otoků, mykóz, 

deformit či defektů (hodnocení dle používaných klasifikací – Klasifikace dle Wagnera a 

Meggita aj.), místních známek infekce, stav nehtů atd.); 

- další vyšetření se zaměřením na diagnostiku původu diabetické nohy, případných 

komplikací, přidružených onemocnění (krevní odběry, elektrokardiogram (EKG), 

rentgenové vyšetření, vyšetření ladičkou, elektromyografie (EMG), Doppler, angiografie, 

tj. neurologické, cévní vyšetření a další dle individuálního posouzení pacienta), 

(Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009; Pokorná, Mrázová, 2012; Poch, 2010). 

 Jak již bylo řečeno výše, nedílnou součástí léčby a v kompetenci sestry podiatrické 

ambulance je edukace, která také v prevenci syndromu diabetické nohy hraje velmi důležitou 

roli. Jako taková by měla splňovat daná kritéria (didaktické zásady) a zaměřovat se nejen na 

samotného pacienta, ale také na jeho rodinu a blízké okolí. Základem pro efektivní edukaci je 

navázání důvěryhodného vztahu mezi zdravotníkem a pacientem. Kromě ústní formy by měl 

pacient mít k dispozici i tištěné materiály a možnost se kdykoliv obrátit na personál 

ambulance s dotazem. Ve vztahu k SDN je velmi důležitá opakovaná edukace stran vhodné 

obuvi, protože právě tato způsobuje největší procento vzniku ulcerací, ale také další oblasti 

péče o dolní končetiny a celkový zdravotní stav. Shrnutí témat edukace pacientů s rizikem 

vzniku SDN: 

- vhodná obuv, zákaz chůze na boso (doporučení pro vhodnou obuv jsou např. tuhá 

podrážka snižující tlak na plosku nohy, dostatečná šíře a délka boty, umožnění volného 

pohybu prstů, kvalitní prodyšný přírodní materiál atd.); 

- denní kontrola dolních končetin včetně meziprstních prostor; 

- pravidelná hygiena a péče o pokožku dolních končetin (promazávání, odstraňování 

hyperkeratóz atd.), zahrnující i péči o nehty (odborná pedikúra); 

- ochrana před poraněním a případné včasné a pečlivé ošetření i drobných ranek a defektů; 

- vyhledání odborné pomoci při výskytu defektů, jejich zhoršení, komplikací apod.  

- správná životospráva (zastoupení veškerých složek výživy, s důrazem na vitamíny a 

stopové prvky, bílkoviny – význam při hojení již vzniklých defektů, udržování 

euglykémií); 

- zákaz kouření (Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009, Poch, 2010; Fejfarová, 2010). 
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Vzdělávání pracovníků – sester v podiatrické ambulanci 

Aby byla poskytovaná péče kvalitní a erudovaná, je zajištěno minimální vzdělání 

odpovědných pracovníků specializovaných center. Ze začátku bylo toto iniciováno převážně 

Diabetic Foot Study Group (DSFG) při European Association for the Study of Diabetes 

(EASD) a International Diabetes Federation (IDF). V České republice jsou tyto 

specializované kurzy organizovány Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti, 

která vznikla roku 2005. Absolvováním tohoto kurzu získává sestra certifikát a kreditní body 

do celoživotního vzdělávání, ale jeho absolvování je podmíněno délkou dosavadní praxe. 

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, tzn., že zahrnuje jak teoretickou výuku, tak i 

praxi na specializovaných pracovištích pod odborným dohledem. Jeho absolvování umožňuje 

sestře aktivní účast na léčebném procesu pacienta se SDN a spolupráci v multidisciplinárním 

týmu (edukace pacienta, lokální ošetřování vzniklých defektů, provádění vybraných 

diagnostických postupů atd.). Lékař získává patřičné kompetence v rámci předatestační 

přípravy oboru diabetologie a absolvováním dalších vzdělávacích seminářů a stáží v ČR i 

zahraničí se zaměřením na zvolenou problematiku (Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009). 

 

Závěr 

Obecně je znám význam veškerých preventivních opatření, tj. že prevence se vyplatí. Ať na ni 

pohlížíme ze strany pacienta či ze strany zdravotnického zařízení a zdravotnického systému 

obecně. A toto platí i v rámci syndromu diabetické nohy. Význam podiatrických ambulancí 

byl jednoznačně prokázán několika studiemi, např. Edmons a Chantelau (in Fejfarová, 

Jirkovská, Bém, 2009) zjistili, že po zavedení podiatrických ambulancí se snížil počet 

amputací dolních končetin o 44 – 50 %. Co se týče finančních nákladů, můžeme je rozdělit 

jednak na přímé, tj. ty, které přímo souvisí se samotnou léčbou či se jí dotýkají v širším pojetí 

(např. práce zdravotnického personálu, použití prostředků vlhkého hojení ran, transport 

pacienta atd.) a nepřímé (odchod pacienta do důchodu, invalidita atd.). Srovnání nákladů 

může být znázorněno na studii, která proběhla roku 2000 v Plzni a Praze, kde se ukázalo, že 

náklady na léčbu o pacienta po amputaci dolní končetiny mnohonásobně převýšily náklady 

léčby spojené s konzervativní léčbou SDN i s přihlédnutím k ceně jednotlivých přípravků 

používaných v rámci vlhké terapie ran (Pokorná, 2012). Od roku 1993 je vedena statistika 

výskytu syndromu diabetické nohy a souvisejících faktorů (četnost a výška amputací atd.) 

s cílem zkvalitnit poskytovanou péči o pacienty se syndromem diabetické nohy. Protože je to 

právě prevalence a výskyt vysokých amputací, mortalita spojená se SDN aj., které mohou být 

ukazatelem kvality poskytované podiatrické péče (Fejfarová, Jirkovská, Bém, 2009). 
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Abstrakt 

Cieľ: Cieľom štúdie bolo identifikovať úroveň emočnej inteligencie (EI) u sestier a zistiť 

rozdiely v úrovni EI vzhľadom na vek, dĺžku praxe a vzdelanie sestier. Metódy: Výskumný 

súbor tvorili sestry (n = 280) poskytujúce starostlivosť pacientom v nemocniciach Trnavského 

kraja. Na meranie úrovne EI boli použité dotazníky, ktoré reprezentujú súčasné prístupy 

chápania EI. Dotazník SIT-EMO (Situational Test of Emotional Understanding), zisťuje 

úroveň EI ako schopnosti, SEIS (Schutte EI Scale) zisťoval úroveň EI sestier ako črty. Pri 

spracovaní dát boli využité metódy deskriptívnej štatistiky a induktívnej štatistiky. Údaje boli 

spracované v štatistickom softvéri SPSS 15.0. Výsledky: Zistili sme štatisticky významný 

rozdiel (p < 0,05) v úrovni EI sestier vzhľadom k ich veku. Pri ostatných 

sociodemografických znakoch (dĺžka profesijnej praxe, vzdelanie) nebol zaznamenaný 

štatisticky významný rozdiel (p > 0,05). Záver: Zistené výsledky umožňujú upriamiť 

pozornosť na rozvoj EI u sestier prostredníctvom možností vzdelávacích inštitúcií. Môžeme 

podporovať zmeny, ktoré budú prispievať ku zvýšenej kvalite poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti. Využívanie EI je nutnou a zároveň modernou požiadavkou ošetrovateľstva. 

Kľúčové slová: emócie, emočná inteligencia, sestry, starostlivosť, ošetrovateľstvo 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to identify the level of emotional intelligence (EI) of nurses 

and to identify differences in the level of EI in relation to their age, length of work experience 

and education. Methods: The sample consisted of nurses (n = 280) providing care to patients 

in Trnava region hospitals. To measure the level of EI we used the questionnaires representing 

current approaches to understanding of EI. EI as an ability was determined by the 

questionnaire SIT-EMO (Situational Test of Emotional Understanding), while EI as a feature 

was assessed by SEIS (Schutte EI Scale). To process the data, methods of descriptive 

statistics and inductive statistics were used. The data were processed in SPSS 15.0 statistical 

software. Results: A statistically significant difference (p < 0.05) was found between the level 

of nurses’ EI level and their age. In terms of other social demographic data (length of work 

experience, education), a statistically significant difference (p > 0.05) was not found. 

Conclusion: The results enable to focus attention on the development of nurses’ EI through 

educational institutions. We can encourage changes that will contribute to increasing of the 

quality of provided nursing care. Using EI is a necessary as well as modern requirement in 

nursing. 

Keywords: emotion, emotional intelligence, emotions, nurses, care, nursing 

Kontaktná adresa autora: 

PhDr. Ingrid Juhásová 

Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU  

Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava 

ingrid.juhasova@truni.sk 

 

Plný text příspěvku bude publikován v časopise Ošetřovatelství a porodní asistence.  

http://ff.osu.cz/kps


53 

 

MOTIVACE STUDENTŮ FZV UP V OLOMOUCI K PRÁCI S ONKOLOGICKÝMI 

PACIENTY  

FACULTY OF HEALTH SCIENCES (PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC) 

STUDENTS' MOTIVATION TO WORK WITH CANCER PATIENTS 

 

Šárka Ježorská, Jan Chrastina 

*Ústav společenských a humanitních věd, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 

Abstrakt 

Cíl: Cílem výzkumného šetření je zjistit motivaci studentů studijního oboru Všeobecná sestra 

Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „FZV UP“) k práci s 

onkologicky nemocnými. Dále porovnat osobnostní profil těchto studentů v prezenční a 

kombinované formě studia dle zjištěného zájmu o poskytování komplexní péče onkologicky 

nemocných. Dalším cílem bylo zjistit představy studentů studijního oboru Všeobecná sestra 

FZV UP o významu a obsahu edukace v procesu poskytování ošetřovatelské péče 

onkologicky nemocným a následně zjistit vztah mezi mírou motivace k práci s onkologicky 

nemocnými a významem přikládaným edukačnímu procesu studenty studijního oboru 

Všeobecná sestra a zjistit vztah mezi Self-Efficacy (vnímaná vlastní zdatnost) a významem, 

který studenti přikládají edukačnímu procesu onkologicky nemocných. Metody: Jako technika 

sběru dat byla užita metoda standardizovaného dotazníku – byly užity Eysenckovy osobnostní 

dotazníky EPQ-R a IVE, General Self-Efficacy Scale Křivohlavého, Schwarzera a Jerusalema 

v kombinaci s nestandardizovaným strukturovaným dotazníkem vlastní konstrukce. 

Zkoumaný soubor respondentů tvořilo 170 studentů (10 mužů a 160 žen) studijního oboru 

Všeobecná sestra FZV UP. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že signifikantně vyšší význam 

edukaci onkologických pacientů přikládají studenti kombinované formy studia, kteří již mají 

praxi u lůžka onkologicky nemocných. Studenti kombinované formy studia mají rovněž 

signifikantně vyšší míru motivace k práci s onkologickými pacienty. Bylo zjištěno, že míra 

motivace vzrůstá s délkou praxe u lůžka onkologického pacienta. V neposlední řadě bylo 

prokázáno, že existuje signifikantní rozdíl v míře empatie a extroverze mezi skupinou 

motivovanou k práci s onkologickými pacienty a skupinou bez této motivace. Závěr: 

Vzhledem ke skutečnosti, že motivace k práci s onkologicky nemocnými vzrůstá spolu s praxí 

u lůžka nemocného, by pro studenty oboru Všeobecná sestra bylo vhodné připravit i více 

příležitostí k praxi ošetřování těchto pacientů. 

Klíčová slova: motivace, edukace, onkologicky nemocný, Self-Efficacy, student 

Abstract 

Aim: The aim of the research is to find out the motivation of students studying a General 

Nursing programme of Faculty of Health Sciences, Palacký University in Olomouc (next only 

„FHS PU“) to work with cancer patients and to compare personal profiles of the student in 

full-time and part-time form according to the established interest in caring for cancer patients. 

The research tries to determine the ideas students of General Nursing FHS PU have about the 

importance and content of education in the nursing process for cancer patients and 

subsequently to find out the relation between the rate of motivation to work with cancer 

patients and the importance attached to the educational process by the students of the General 

Nursing programme. Lastly, the research looks at the relation between self-efficacy and 

importance students attached to the educational process of cancer patients. Methods: To 

collect data, a standardised questionnaire was used – Eysenck Personality Questionnaire EPQ-

R and IVE, General Self-Efficacy Scale by Křivohlavý, Schwarzer and Jerusalem in 

combination with a non-standardised, structured questionnaire of own design. The group 
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comprised 170 students (10 male and 160 female) of the General Nursing programme FHS 

PU. Results: The results indicate significantly higher importance of educating cancer patients 

attributed by part-time students, who already have experience with cancer patients. Part-time 

students also have a significantly higher motivation to work with cancer patients. It was 

established that the longer the experience at cancer patient’s death, the higher the motivation. 

A significant difference was established in the degree of empathy and extroversion between 

the group motivated to work with cancer patients and those without the motivation. 

Conclusion: In view of the fact that motivation to work with cancer patients increases with 

experience at bed, it would be desirable to offer more work opportunities for students to work 

with cancer patients. 

Key words: motivation, education, cancer patients, Self-Efficacy, student 

Úvod 

Ve světě i u nás v souvislosti s narůstajícím věkem obyvatelstva rozvíjejí socioekonomické 

problémy spjaté s narůstající polymorbiditou v kategorii dlouhodobých či nemocí. Jedním z 

argumentů pro toto tvrzení je nejen ve světě, ale i v ČR vzrůstající incidence nádorových 

onemocnění (Dušek et al., 2010, s. 311). V minulosti byly onkologické nádory řešeny hlavně 

chirurgicky, a sestra se v ošetřovatelské péči zaměřovala na ošetření chirurgického pacienta. S 

výzkumem v medicíně přibyly poznatky o dalších možnostech léčby onkologicky nemocných 

a postupem času se vyvinuly metody léčení, k nimž sestry musely rozvinout ošetřovatelské 

činnosti a tak přispět nejen k přežití u mnohých diagnóz, ale i ke kvalitě života onkologicky 

nemocných. Nurses for a Healthier Tomorrow, která je reprezentujícím zastřešením 43 

sdružení a organizací ošetřovatelské péče dala již před 40lety popud k vytvoření komplexního 

programu ke snížení úmrtnosti, nemocnosti, k prevenci onkologických nemocí.  Nastal posun 

ve vnímání ošetřovatelské péče, rozšířil se soubor rolí, které v profesi ošetřovatelské zajišťují 

bezpečnost a kvalitu života pacientů (nursesource, 2013). Vzrůstající profesionality sester se 

promítla i do jejich pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Jednou z rolí je role 

edukátora (pedagoga). Potřeba edukovat pacienty s onkologickou diagnózou vyplývá nejen z 

praktických zkušeností lékařů a sester v léčebném a ošetřovatelském procesu, ale je potvrzena 

odbornou literaturou v zahraničí i u nás (kupř. Wingard, 2005; Leino-Kilpi et al, 2005; 

Magurová, Majerníková, 2009). Každý onkologicky nemocný potřebuje být o své nemoci 

informován a edukován kompetentní osobou – zdravotnickým profesionálem. Edukační 

proces může být jedním z ovlivňujících činitelů zvládání samotného onemocnění. Edukováni 

by měli být i pacienti, kteří se zdají být nemotivovaní (Schwappach et al., 2010, s. 87). Od 

edukačního procesu se očekává změna kvality v prožívání a jednání nemocného při 

dosahování co možná nejvyšší aktuální kvality jeho života. Efektivita edukačního procesu je 

podmíněna také osobnostními zvláštnostmi účastníků tohoto procesu. Edukační proces u 

onkologických pacientů může být mimo jiné ovlivněn nepříjemnými vedlejšími účinky léčby 

a nedostatkem sociální opory (Hartigan, 2003, s. 21-22). 

Na realizaci komplexně koncipované edukace se podílí spektrum profesionálů (všeobecná 

sestra, sestra–specialistka, lékař, klinický psycholog a jiné nelékařské zdravotnické profese). 

Multidisciplinarita je pojímána jako oborově komplexní příprava budoucí všeobecné sestry k 

výkonu její profese týmem erudovaných odborníků z různých vědních oborů participujících 

na pregraduální přípravě studentů. V procesu edukace onkologických pacientů má všeobecná 

sestra nezastupitelnou úlohu (Biedrzycki, 2003, s. 3; Grant et al, 2010, s. 709; Matthews et al., 

2004, s. 735; Steging, 2005, s. 376; Mueller, Glennon, 2007, s. 715; Kav et al., 2008, s. 1077; 

Prouse, 2010, s. 206; Schwappach et al., 2010, s. 85; Wilkenjohn, 2010, s. 461). 

Autorky Krátká, Gajzlerová a Křemenová (2007, s. 20) mezi požadované vlastnosti edukátora 

řadí kromě dobré teoretické znalosti a praktické dovednosti toho co učí, empatii a ochotu 

pomoci, trpělivost, schopnost ovládat své emoce (psychická stabilita), ničím nepodmíněný 
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respekt k osobě klienta (uvědomuje si lidskou důstojnost). Edukátor má být vybaven 

správnými verbálními i nonverbálními komunikačními schopnostmi a má mít schopnost 

poradce – nepřikazuje, radí.  

 

Cíl práce 

Významnou roli v efektivitě edukačního procesu u onkologicky nemocných může hrát 

motivace (a její úroveň) k práci s těmito nemocnými, osobnostní profil studentů studijního 

oboru Všeobecná sestra Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále 

jen „FZV UP“) včetně vnímání významu edukačního procesu onkologických pacientů (viz 

také Kebza, 2005; Angenendt et al., 2010; Nemcová et al., 2010). 

Cíle výzkumného šetření byly následující: 

1. Zjistit motivaci studentů studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP k práci s 

onkologicky nemocnými. 

2. Porovnat osobnostní profil studentů studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP  

v prezenční a kombinované formě studia dle zjištěného zájmu o ošetřování 

onkologicky nemocných.  

3. Zjistit představy studentů studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP o významu a 

obsahu edukace v procesu poskytování ošetřovatelské péče onkologicky nemocným a 

následně zjistit vztah mezi mírou motivace k práci s onkologicky nemocnými a 

významem přikládaným edukačnímu procesu studenty studijního oboru Všeobecná 

sestra FZV UP.  

4. Zjistit vztah mezi General Self-efficacy (vnímaná vlastní zdatnost) a významem, který 

respondenti přikládají edukačnímu procesu onkologicky nemocných. 

 

Soubor a metodika 

Před realizací samotného projektu byl proveden předvýzkum ověřující vhodnost navržené 

metodiky řešící zkoumaný problém. Předvýzkum byl realizován u studentů studijního oboru 

Všeobecná sestra FZV UP v prezenční a kombinované formě studia v počtu 30 respondentů 

(5 studentů z každého ročníku dané formy studia dle náhodného výběru). 

Pro řešení zkoumaného problému byl zvolen kvantitativní přístup. Jako technika sběru dat 

byla užita metoda standardizovaného dotazníku – užity byly Eysenckovy osobnostní 

dotazníky EPQ-R a IVE, General Self-Efficacy Scale Křivohlavého, Schwarzera a Jerusalema 

v kombinaci nestandardizovaným strukturovaným dotazníkem vlastní konstrukce. 

Standardizované dotazníky dosahují ověřené míry reliability a validity měření. 

Nestandardizovaný měřící nástroj byl zaměřen na identifikaci významu a obsahu edukace u 

primárního souboru respondentů (primární soubor je nerozlišen na základě kritéria motivace). 

Statistické zpracování dat bylo realizováno s využitím programu MS Excel s užitím 

Fischerova F-Testu a Studentova t-testu.  

Zkoumaný soubor respondentů tvořilo 170 studentů (10 mužů a 160 žen) studijního oboru 

Všeobecná sestra FZV UP v prezenční i kombinované formě studia (tj. primární soubor). 

Věkový průměr respondentů byl 28,4 let. Šlo o cílený výběr zkoumaného vzorku. Jediným 

vstupním kritériem byl statut studenta výše uvedeného studijního oboru (tj. všechny studující 

ročníky). Následně byl primární soubor kriteriálně stratifikován – rozdělen na dvě skupiny dle 

zjištěného kritéria motivace k práci s onkologicky nemocnými (skupina A = studenti s 

motivací; skupina B = studenti bez motivace).  

 

Výsledky 

Prvním cílem bylo zjistit motivaci studentů studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP k 

práci s onkologicky nemocnými. Z celkového souboru 170 respondentů bylo 78 (46 %) 

respondentů motivováno pro práci s onkologickými pacienty a 92 (54 %) respondentů je bez 
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této motivace. Vyšší míra motivace pro práci s onkologickými pacienty byla zjištěna u 

studentů kombinované formy studia. Pro porovnání průměrných hodnot míry motivace k práci 

s onkologickými pacienty mezi skupinou studentů prezenční a kombinované formy byl rovněž 

použit t-test s rovností rozptylu. Jelikož výsledné t = 1,94 (p 0,1), lze konstatovat, že rozdíl 

průměrů dvou výběrů je statisticky významný (signifikantní). Bylo prokázáno, že existuje 

signifikantní rozdíl v míře motivace. Studenti kombinované formy studia mají signifikantně 

vyšší míru motivace k práci s onkologickými pacienty. Pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu bylo rovněž zjištěno, že míra motivace vzrůstá s délkou praxe u lůžka 

onkologického pacienta (r = 0,13 (p0,05). 

Druhým cílem bylo porovnat osobnostní profil studentů studijního oboru Všeobecná 

sestra FZV UP v prezenční a kombinované formě studia dle zjištěného zájmu o ošetřování 

onkologicky nemocných. Pro porovnání výsledků hodnot míry motivace a hodnot EPQ-R a 

IVE byl použit Pearsonův korelační koeficient. Byla prokázána existence signifikantního 

pozitivního vztahu r = 0,23 (p0,005) mezi mírou empatie naměřenou dotazníkem IVE a mírou 

motivace k práci s onkologickými pacienty. Se vzrůstající mírou motivace pro práci 

s onkologickými pacienty vzrůstá míra empatie. Byla rovněž prokázána existence 

signifikantního pozitivního vztahu r = 0,12 (p0,01) mezi mírou extroverze naměřenou 

dotazníkem EPQ-R a mírou motivace k práci s onkologickými pacienty. Jak ukazuje Tab. 1, 

vztah mezi mírou motivace a mírou psychické stability, psychoticismu, kriminality, 

návykovosti, dobrodružnosti a impulzivity nebyl prokázán.  

Tab. 1 Výsledné korelace mezi mírou motivace a EPQ-R a IVE 

 EPQRL EPQRN EPQRP EPQRC EPQRE EPQA IVEI IVEE IVEV 

r -0,06 0,014 -0,004 0,02 0,12* 0,01 0,04 0,23** -0,07 

Legenda: 

EPQRL – lži skór 

EPQRN – neuroticismus, EPQRP – psychoticismus 

EPQRC – kriminalita, EPQRE – extroverze  

EPQA – návykovost, IVEI – impulzivita 

IVEE – empatie, IVEV – dobrodružnost 

 

 

Z grafu 1 je patrné, že při porovnání osobnostních profilů studentů motivovaných k práci 

s onkologickými pacienty (skupina A) a profilů studentů bez této motivace (skupina B) se tyto 

výrazněji odlišují ve škálách extroverze a empatie.  Pro porovnání průměrných hodnot 

extroverze byl požit t-test s rovností rozptylu. Jelikož výsledné t = 2,6 (p0,01), lze konstatovat, 

že rozdíl průměrů dvou výběrů je statisticky významný (signifikantní). Lze tedy na základě 

získaných výsledků konstatovat, že jedinci s motivací k práci s onkologickými pacienty mají 

vyšší míru extroverze než skupina bez motivace. Pro porovnání průměrných hodnot empatie 

byl rovněž použit t-test s rovností rozptylu. Jelikož výsledné t = 2,4 (p0,01), lze konstatovat, že 

rozdíl průměrů dvou výběrů je signifikantní, jedinci s motivací k práci s onkologickými 

pacienty mají vyšší míru empatie než skupina bez motivace.  
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Graf 1 Průměrné hodnoty EPQ-R a IVE u skupiny A a B 

Legenda: 

A – skupina, u níž byla prokázána motivace k práci s onkologickými pacienty 

B – skupina, u níž nebyla zjištěna motivace k práci s onkologickými pacienty 

epqrl – lži skór, epqrn – neuroticismus 

epqrp – psychoticismus, epqrc – kriminalita 

epqre – extroverze, epqa – návykovost 

ivei – impulzivita, ivee – empatie, ivev – dobrodružnost 

 

 

Třetím cílem bylo zjistit představy studentů studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP o 

významu a obsahu edukace v procesu poskytování ošetřovatelské péče onkologicky 

nemocným a následně vztah mezi mírou motivace k práci s onkologicky nemocnými a 

významem přikládaným edukačnímu procesu studenty studijního oboru Všeobecná sestra 

FZV UP v Olomouci. Pro zjištění vztahu mezi mírou motivace a významem, který 

respondenti přikládají edukačnímu procesu onkologických pacientů, byl použit Pearsonův 

korelační koeficient. Jelikož r = 0,024 < p0,01, lze konstatovat, že nebyla prokázána existence 

signifikantního vztahu mezi mírou motivace k práci s onkologickými pacienty a mírou 

přikládanou významu edukačního procesu onkologických pacientů. Bylo prokázáno, že 

signifikantně vyšší význam edukaci onkologických pacientů přikládají studenti kombinované 

formy studia, kteří již mají praxi u lůžka onkologicky nemocných (t = 1,72 (p0,05). Při 

porovnávání položek dotazníku zaměřených na význam edukace a na obsah edukace bylo 

zjištěno, že si studenti uvedeného oboru uvědomují význam edukace onkologických pacientů 

a zároveň vnímají široké spektrum obsahu edukace. U všech ročníků obou forem studia oboru 

Všeobecná sestra FZV UP ukázaly výsledky na kladnou korelaci mezi hodnocením významu 

a obsahu edukace (r = 0,29 (p0,01). Vedle tohoto zaměření dotazník zjišťoval i vztah mezi 

vnímáním významu a obsahu edukace s vnímanou vlastní zdatností v edukování (tj. self-

efficacy v oblasti edukace) pacientů s onkologickým onemocněním. I zde byly zjištěny 

signifikantně kladné korelace. Mezi hodnocením významu edukace a vnímanou vlastní 

zdatností v edukaci je vztah r = 0,24 (p0,01) a v hodnocení obsahu ve vztahu s self-efficacy 

byla dosažená hodnota opět r = 0,24 (p0,01).  

Čtvrtým cílem bylo zjistit vztah mezi General self-efficacy (vnímaná vlastní zdatnost) a 

významem, který respondenti přikládají edukačnímu procesu onkologicky nemocných. Pro 

zjištění vztahu mezi mírou self-efficacy (tj. vnímaná vlastní zdatnost) a významem, který 

respondenti přikládali edukačnímu procesu onkologických pacientů, byl použit Pearsonův 

korelační koeficient. Jelikož r = 0,114 (p0,01), lze konstatovat, že byla prokázána existence 

signifikantního vztahu mezi mírou General self-efficacy a mírou významu, který respondenti 

přikládají edukačnímu procesu u onkologických pacientů. Se vzrůstající mírou vnímané 
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vlastní zdatnosti vzrůstá také význam, který respondent přikládá edukaci onkologických 

pacientů. 

 

Diskuse 

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že studenti, kteří jsou motivováni k práci 

s onkologickými pacienty, mají signifikantně vyšší míru empatie než studenti bez této 

motivace. Dle autorek Krátké, Gajzlerové a Křemenové (2007, s. 20) patří empatie mezi 

požadované vlastnosti edukátora. Nestandardizovaný dotazník zaměřený na problematiku 

edukace ukázal v průměrném hodnocení shodu ve všech ročnících a obou formách studia 

respondentů v pohledu na význam edukace, obsah edukace a self-eficcacy v edukaci. 

Vzhledem k tomu, že byly tyto kategorie porovnávány i s délkou vlastní ošetřovatelsky 

koncipované praxe a specificky v oblasti realizace ošetřovatelského procesu u onkologicky 

nemocných, předpokládali jsme, že se praxe promítne do vnímání edukace. Signifikantní vliv 

praxe se v tomto šetření neprokázal. Naopak se ukázalo, že míra motivace studentů pracovat 

s onkologicky nemocnými vzrůstá s délkou praxe u lůžka onkologického pacienta. Z výsledků 

rovněž vyplynulo, že čím vyšší vnímají studenti vlastní zdatnost (tj. míru self-efficacy) 

v edukaci, tím vyšší přisuzují edukačnímu procesu význam. 

 

Závěr 

Výsledky první sondy do vnímání významu a obsahu edukace a zároveň „vidění vlastní 

účinnosti“ v oblasti edukace naznačily, že obsah edukace onkologicky nemocných je 

studentům zmíněného studijního oboru z hlediska témat známý. Otázkou zůstává, do jaké 

míry budou studenti schopni v ošetřovatelském procesu při dalším či budoucím výkonu své 

profese nahlížet na vlastní účinnost v edukačních intervencích při naplňování co možná 

nejvyšší míry kvality života onkologicky nemocných. Obsah edukace se bude zčásti měnit s 

postupy v diagnostice a léčení onkologicky nemocných. Tomu se budou učit paralelně s tímto 

rozvojem poznání i absolventi studijního oboru Všeobecná sestra FZV UP. Víme-li, že 

motivace k práci s onkologicky nemocnými vzrůstá spolu s praxí u lůžka nemocného, pak pro 

studenty zmíněného oboru bude vhodné připravit i více příležitostí k praxi ošetřování těchto 

pacientů. Vzhledem ke skutečnosti, že se stoupající vnímanou vlastní zdatností (self-efficacy) 

v edukaci stoupá i význam, který studenti přisuzují edukačnímu procesu u onkologicky 

nemocných, je vhodné při studiu dát větší prostor praxi v oblasti edukace onkologických 

pacientů. 

 

Příspěvek je dedikován projektu Studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého 

v Olomouci: FZV_2012_002 – „Edukace onkologicky nemocných v pregraduální přípravě 

všeobecných sester FZV UP v Olomouci" a projektu  „Podpora lidských zdrojů VaV 

nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc“ (reg. č. 

CZ1.07/2.3.00/20.0163). 
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Abstrakt 

Cíl: Cílem práce bylo, zjistit analýzou literárních pramenů možnosti standardizace 

specializované ošetřovatelské péče k dekanylaci sheathu (vodiče) z arteria radialis, femoralis. 

Metodika: Rešerše odborných článků  databází PubMed, Medline, Cochrane, 

MedscapeNurses  za období  1994 - 2010. K vyhledávání byl použit Booleovský operátor-

or/and se zadáním klíčových slov. Dohledáno bylo 59 odkazů dle klíčových slov. Dále jsme 

pracovaly se 16 odkazy (11 full textů, 5 abstrakt), které vyhovovaly záměrům práce. V práci 

analyzujeme 11 ošetřovatelských studií (dle typologie: srovnávací, randomizované studie, 

aplikovaný ošetřovatelský výzkum), které měly význam pro tvorbu nebo změnu 

ošetřovatelských standardů. Výsledky: Z dohledaných odkazů vyplývá, že ošetřovatelské 

standardy k dekanylaci sheathu  často vychází ze závěrů ošetřovatelského výzkumu (EBP), 

které se zaměřují  na redukci krvácení z místa vpichu již od počátků provádění srdečních 

katetrizací. Standardy se zaměřují na způsob a délku prováděné komprese na arteria 

femoralis, tak arteria radialis. Dle odkazů je význam kladen na eliminaci komplikací 

(hematom, krvácení), jednak zavedením mechanických kompresních pomůcek, ale zejména 

vyškoleným ošetřovatelským personálem ve způsobech komprese, typech a správnosti použití 

kompresních zařízení. V odkazech je kladen důraz na časnou mobilizaci pacientů po 

katetrizaci, toto je možné za dodržení podmínek stanoveným ošetřovatelským standardem k 

dekanylaci sheathu. Závěr: Ošetřovatelský standard je důležitou součástí výkonu přispívající 

k redukci komplikací a zlepšení komfortu pacienta, má důležitou platformu zejména 

v zahraničí. 

Klíčová slova: ošetřovatelství, femorální, radiální, standard, katetrizace 

Abstract  

Aim: Main aim of this report was to determine the possibilities of standardisation specialized 

nursing care for decannulation of the sheath from arteria radialis, femoralis by using analysis 

of literary sources. Methods: The methodology is based on research of professional articles 

from PubMed, Medline, Cochrane, MedscapeNurses databases for a period 1994-2010. It was 

used a Boolean operator (or/and), with entering the key words. It was found 59 references by 

using key words,then we worked with 16 references (11 full text, 5 abstracts), which were 

relevant for the purpose of our report. In this work we analyze 11 nursing studies (according 

to the typology: a comparative, randomized study, Applied Nursing Research), which were 

important for creation or modification of nursing standards. Result: The references point to 

the fact that nursing standards for decannulation of the sheath are often based on conlusions of 

the nursing research (EBP), They focus on a reduction of bleeding at the injection site from 

the beginning of the heart catheterization.The standards are focusing on manners and the the 

length of the compression on arteria femoralis, arteria radialis. According to the references the 

importance is based on elimination of complications (hematoma, hemorrhage ) by introducing 

the mechanical compression devices , but mainly by high-skilled nursing staff trained in 

manners of compression and accuracy of application compression devices. In references is 
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emphasized an early patient‘s mobilization after catheterization. This is possible in 

compliance with the conditions set out by nursing standard for decannulation of the sheath. 

Conclusion: The nursing standard is an important part contributing to the reduction of 

complications and improving patient’s comfort. It is particularly important platform abroad. 

Key words: nursing, femoral, radial, standard, catetrization 
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Abstrakt 

Příspěvek představuje teoretický rámec validizace ošetřovatelských diagnóz dle klasifikace 

NANDA International s užitím obsahové Fehringovy metody (DCV) a seznamuje s pilotním 

šetřením pro výzkum, který bude následně realizován v rámci doktorského studijního 

programu. Cíl: Cílem pilotního řešení je ověřit použitelnost metody obsahové analýzy dle 

Fehringa při validizaci diagnóz Přetížení pečovatele (00061) a Riziko přetížení pečovatele 

(00062) a jednotlivých komponent NIC, NOC k těmto diagnózám. Metody: Fehringův model 

diagnostického obsahu je nejčastěji využíván v oblasti validizace ošetřovatelských diagnóz 

(Whitley, 1999, s. 10), kdy jsou využívány jednotlivé charakteristické prvky vybraných 

ošetřovatelských diagnóz. Předvýzkum bude navíc zaměřen na validizaci komponentů NIC a 

NOC k uvedeným diagnózám. 

Klíčová slova: validita, DCV model, NANDA-International, NIC, NOC 

Abstract: 

This contribution represents a theoretical frame of nursing diagnoses validation according to 

the classification NANDA International with the usage of Fehring´s content method (DCV) 

and apprises with a pilot investigation for research, which will be as follows realized within 

doctoral program. Aim: The aim of the pilot solutionis to certify appropriateness of the 

content analysis method according to Fehring with the validation of diagnoses Caregiver role 

strain (00061) and Risk for caregiver role strain (00062) and particular components NIC, 

NOC of these diagnoses. Methods: Fehring´s model of diagnostic content is most frequently 

used in the field of nursing diagnoses validation (Whitley, 1999, s. 10), when there are used 

particular characteristic features of selected nursing diagnoses. Preliminary research will be 

focused on the validation of components NIC and NOC features for mentioned nursing 

diagnoses. 

Keywords: validation, DCV model, NANDA-International, NIC, NOC 

Úvod 

Klasifikace NANDA International je diagnostický systém, využitelný ve všech oblastech 

ošetřovatelství. Poslední verze NANDA I. NursingDiagnoses: Definitions&Classification 

2012-2014 obsahuje 16 nových diagnóz a 11 revidovaných (Herdman, 2012, s. 512).Zásadní 

pro výzkum ošetřovatelských diagnóz je pojem validita. Sloveso validizovat se užívá ve 

významech jako potvrdit platnost, ověřit, dokázat (Creason, 2004, s. 123). Validizace 

ošetřovatelské diagnózy znamená poskytnutí důkazu, že soubor definujících charakteristik 

týkajících se dané diagnózy se opravdu vyskytuje jako jednotka v klinických studiích 

(Gordonová, Sweeney, 1979, s. 1-15). Creasonová (2004, s. 123-132) uvádí, že při validizaci 

se jedná o zkoumání, zda jsou v diagnóze zastoupeny všechny hlavní diagnostické znaky. 

Nejlepším zdrojem informací v oblasti výzkumu validizace ošetřovatelských diagnóz, jsou 

konferenční sborníky ClassificationofNursingDiagnoses: ProceedingsofConference NANDA 

a časopisy NursingDiagnosis, od roku 1997 známy jako International 

JournalofNursingTerminologies and Classification. V zahraničí je celá řada výzkumů na 

validizaci ošetřovatelských diagnóz. V České republice a Slovenské republice existuje pouze 

několik málo studií v oblasti validizace (Jarošová, a kol., 2012, s.25-60). 
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NursingInterventionsClassification (NIC) jsou klasifikace ošetřovatelských intervencí 

navazující na diagnostický závěr vyjádřený NANDA I. terminologií. Jsou řazeny do tří 

úrovňové taxonomické struktury (McCloskey, Bulechek, 2002, s. 31-44). Nejvyšší úroveň 

taxonomie představují domény, posléze prezentující třídami a nejnižší úroveň patří 

konkrétním ošetřovatelským intervencím s množstvím aktivit. Je vytvořeno 7 domén: 

fyziologická základní, fyziologická komplexní, behaviorální, bezpečí, rodiny, zdravotního 

systému a doména komunity. V těchto doménách je vytvořeno 30 tříd a v nich poté jednotlivé 

intervence. Domény, třídy i intervence jsou vybaveny definicemi a navíc každá intervence má 

číselný kód. Tato klasifikace může být využívána jak v akutní tak následné péči či na jinou 

formu péče.  

NOC – NursingOutcomesClassification tj. klasifikace výsledků ošetřovatelské péče je 

taxononomií výsledků dosažených u klienta, které byly ovlivněny intervencemi ošetřovatelské 

péče (Moorhead et al., 2008, s. 936). Poskytuje standardní slovní zásobu měřitelných 

sledovaných fenoménů (Johnson, Maas, 1998). Mezi výhody užívání této klasifikace patří 

srozumitelnost, standardizace, přizpůsobitelnost klinickému využití (Johnson, Maas, 1998,  

s. 9-20; Moorhead et al., 2008, s. 936). Tato taxonomie má tři úrovně: 1. domény – 7 domén 

značených arabskými číslicemi, 2. třídy – 31 tříd značených velkými písmeny abecedy a 3. 

výsledky ošetřovatelské péče – 385 výsledků ošetřovatelské péče. Každý výsledek 

ošetřovatelské péče má standardizovaný název, svou definici a číselný kód. Dále je k tomuto 

výsledku vytvořena měřící škála či kombinace škál a je zde uvedený soubor indikátorů, které 

identifikují stav klienta ve vztahu k výsledku péče. Výsledek ošetřovatelské péče (nursing-

sensitive outcomes) je měřitelný stav, reakce/chování nebo vnímání jedince, rodiny, 

komunity, který je dlouhodobě a kontinuálně sledován a může být ovlivněn ošetřovatelskými 

intervencemi. Odhalí, zda se jedná o zlepšení či zhoršení stavu (Moorhead et al., 2008,  

s. 936). V současnosti jsou odborníci přesvědčeni, že ošetřovatelská profese je z pohledu 

kvality nejlépe prováděna, jsou-li využívány výstupy NANDA, NIC a NOC klasifikací. 

Publikace NursingDiagnosesOutcomes, Interventions: NANDA, NOC & NIC linkages, byla 

první publikací, která toto propojení klasifikací prezentuje (Johnson et al., 2006, s. 698).  

Pro pilotní výzkumné šetření jsou zvoleny ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele 

(00061) a Riziko přetížení pečovatele (00062) (Marečková, 2006, s. 146, s. 152). Důvodem 

zvolení právě těchto diagnóz je, že jsou zaměřené právě na rodinné opatrovníky  

a jsou tedy vhodné pro oblast komunitní péče. Tyto diagnózy se v mezinárodní klasifikaci 

ošetřovatelských diagnóz NANDA-International, taxonomii II nalézá v doméně číslo 7 - 

Vztahy mezi rolemi a ve třídě - Role pečovatelů. Rodinného pečovatele lze charakterizovat 

jako rodinného příslušníka, který tráví většinu dne péčí o rodiče (Stephens et al., 2001, s. 24-

34). Rodinní pečovatelé, poskytují značnou část péče osobě s chronickým onemocněním a tím 

snižují náklady na komunitní péči a ve většině případů poskytují péči na úkor svého vlastního 

fyzického a psychického zdraví (Hepburn et al., 2001, s. 450-457). Autor Schulz et al. (1995, 

s. 771-791) uvádí, že posouzení problémů pečovatelů a měření jejich zátěže je důležitým 

bodem pro následné plánování intervencí, které vychází z jejich konkrétních problémů. 

Validizaci ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele realizovaly autorky Tabaková, 

Zeleníková, Kolegarová (2011). První výzkum sezaměřoval na hodnocení definujících 

charakteristik této diagnózy. Pro tento výzkum byli využiti rodinní pečovatelé ČR, kteří 

hodnotili, které jsou hlavní a vedlejší definující charakteristiky. Z výzkumu vyplynulo, že pro 

skupinu vybraných pečovatelů nejsou všechny definující charakteristiky z NANDA-I. 

významné (Kolegarová, Zeleníková, 2011, s. 282). Druhý výzkum zabývající se validizací 

diagnózy Přetížení pečovatele byl realizován na území ČR a SR, kdy všeobecné sestry dle 

daných kritérií posuzovaly významnost diagnostických znaků. Ze zjištění vyplynula 

rozdílnost českých a slovenských sester v určení hlavních diagnostických znaků a také,že ne 
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všechny znaky uvedené v NANDA I. považují sestry za specifické k diagnóze Přetížení 

pečovatele (Tabaková, Zeleníková, Kolegarová, 2011, s. 27). 

Výzkumným vzorkem předvýzkumu jsou rodinní pečovatelé a všeobecné sestry pracující 

ve zdravotně sociálních institucích komunitní péče pro seniory. 

 

Cíl předvýzkumu 

Cílem předvýzkumu je validizace ošetřovatelských diagnóz Přetížení pečovatele (00061)  

a Riziko přetížení pečovatele (00062) s využitím metody obsahové analýzy dle Fehringa 

a vymezení komponent NIC, NOC u uvedených ošetřovatelských diagnóz. 

 

Metodika 

Kvantitativní analýza dle modelu Fehringa – Model validity diagnostického obsahu 

(DiagnosticContent Validity Model, DCV) se nejčastěji používá ve validizačních výzkumech 

(Whitley, 1999, s. 10). Jedná se o retrospektivní model využívající dostatečný počet sester-

expertů 25-50, nejlépe 50-100 (Fehring, 1986, s. 187-188). Tyto sestry-expertky hodnotí 

definující charakteristiky jednotlivých diagnóz a přiřazují významnost každé charakteristice 

na Likertově škále od 1 do 5. Stupeň 1 znamená – není vůbec charakteristická pro diagnózu, 2 

– velmi málo charakteristická, 3 – trochu charakteristická, 4 – značně charakteristická a 5 je 

nejvíce charakteristická. Na dosažení shody mezi experty se používá Delfská technika, což je 

nepovinné dle Fehringa. Pro každou charakteristiku se vypočítá vážené skóre, které se získá 

sečtením hodnot přiřazených každé odpovědi a jeho následným vydělením celkovým počtem 

odpovědí. K odpovědím jsou přiřazeny následující hodnoty: 5 = 1; 4 = 0,75; 3 = 0,5; 2 = 0,25; 

1 = 0. Charakteristiky s hodnotou 0,5 a méně jsou vyřazeny. Charakteristiky s hodnotou nad 

0,80 jsou považovány za hlavní (major critical). Charakteristiky v rozmezí 0,8 až 0,5 jsou 

vedlejší (minor critical) (Fehring, 1987, s. 626). Celkové DCV skóre se získá součtem 

ohodnocení individuálních charakteristik s výjimkou charakteristik dosahujících hodnoty 0,5 

a méně (Fehring, 1987, s. 626). Následuje komparace a vyhodnocení shody dat mezi 

jednotlivými skupinami probandů. Předpokládá se aplikace stejné metody pro zpracování dat 

vztahujících se ke komponentům NIC, NOC.  

 

Závěr 

Realizací předvýzkumu se získají informaceo uplatnění metody obsahové analýzy dle 

Fehringau diagnóz Přetížení pečovatele, Riziko přetížení pečovatele a o komponentech NIC  

a NOC k daným ošetřovatelským diagnózám. Data předvýzkumu budou využita pro realizaci 

výzkumu v doktorském studijním programu Ošetřovatelství.Validizace ošetřovatelských 

diagnóz NANDA International je významná pro případnou implementaci do ošetřovatelské 

péče v českých podmínkách. 
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Abstrakt 

The increase of nosocomial infections in latest years becomes the serious and problem in all 

countries, including Latvia. It is essential to control the intrahospital infection of virulent 

strains of micro-organisms, the patient's age, the number of invasive procedures, as well as 

nurses knowledge about  infection control and its practical application. Washing of hands is 

not only hygienic or medical personnel protection, It’s also prevents infection. So, hand 

hygiene and use of gloves are main factors used for fight against nosocomial infections. The 

above mentioned factors cause necessity to investigate the risk of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). infection in Department of Intensive Care and Resuscitation. 

The aim of work is to research possible prevention and risk factors for intra hospital infections 

with MRSA. Selected high-quality clinical research method-structured empirical observation 

was used.  Observation consists of a general part and a practical observation. The nurses 

visual appearance, technical support-materials of division, hand hygiene, infection control and 

the documentation were analyzed.  Research questions were following:  Which factors can 

promote the development of the intra hospital infections in the intensive care unit? What is 

technical support of the intensive care unit for the prevention of intra hospital infection? It is 

concluded that: it is possible to isolate and provide individual care of MRSA contaminated 

patient according to sanitary and hygiene requirements in Department of Intensive Care.  

Patients are serviced by an individual sister and the sister's assistant.  It is stated that it is 

possible to observe aseptic techniques; a required material technical support is sufficient and 

complete. So, the principles of antisepsis should be maintained. The results show that 

Department staff hand hygiene and disinfection, use proper gloves and hand processing are 

carried out in accordance with the requirements. That should be taken into account as soon as 

possible in order to avoid the spread of infection.. To counteract the transmission factors, 

followed by the hand hygiene, the use of gloves and other Department-based disinfection and 

protective equipment are needed. 

Key words: nosocomial infection, infection control, isolation, prevention. 
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NURSES´POINT OF VIEW 
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

 

Abstrakt 

Cíl: Ověřit, jakým způsobem sestry chirurgických oborů reagují na potřeby pacientů 

v pooperačním období z pohledu bolesti, jakými způsoby ji nejčastěji sledují, které metody a 

hodnotící techniky  k tomu nejvíce  využívají. Metodika: Údaje byly zjišťovány pomocí 

kvantitativní metody-  nestandardizovaným dotazníkem. Zjištěná data byla vyhodnocena 

pomocí popisné   statistiky s využitím absolutních a relativních četností. Výsledky: Sestry  

velmi dobře identifikují bolest na základě neverbálních projevů, nejčastěji při hodnocení 

využívají monitorovací techniky a to přímku bolesti nebo vizuální analogovou škálu. 

Nejčastějším impulsem, k aktivnímu přístupu k bolesti však uvádějí verbální projev pacientka.   

Závěr: Sestry, výše uvedených oborů, se  podílejí na saturaci pooperační bolesti, avšak přístup 

k cílené monitoraci a hodnocení bolesti je spíše pasivní, pouze na indikaci lékaře.  

Klíčová slova: Pooperační bolest,  monitorace, hodnocení, projevy bolesti. 

Abstract 

Aim: To check what ways nurses of surgical fields use to react to the needs of patients during 

postoperative period in terms of pain; what ways of monitoring are used the most, which 

methods and evaluation processes are used. Methods: Data was collected using quantivative 

methods  - non-standardized questionnaire. The obtained data was evaluated using desciptive 

statistics with absolute and relative frequency. Results: Nurses identify pain very well based 

on non-verbal expressions; the most used ways  of evaluation used are monitoring methods, 

specifically the pain line or the visual analogue scale. However it is the verbal utterance of the 

patient which is stated as the most common impulse  to active attitude to pain. 

Conclusion: Nurses of the above mentioned professions do participate in postoperative pain 

saturation, however their attitude towards monitoring and evaluating pain is rather passive, 

only when doctor-indicated. 

Key words: Postoperation pain, monitoring, evaluation, pain expression 

Úvod 

Bolest je neodmyslitelnou součástí pooperačních stavů, bez ohledu na povahu zákroku, jeho 

rozsah a délku trvání.   Snahou zdravotnického personálu je zmírnit intenzivní bolest na 

minimum tak, aby nebyl ovlivněn celkový pooperační stav,  následná rekonvalescence a tím 

kvalita života nemocného.  Málek (2012, str.118)  uvádí, že zmírnění bolesti by mělo být 

prioritou pro všechny zdravotníky a pooperační bolest by měla být považována za pátou  

vitální známku, která by měla být po operaci  sledována a korigována stejně jako ostatní  čtyři 

aspekty  (vědomí, oběh, dýchání a vnitřní prostředí). Sestry působící na chirurgických 

pracovištích jsou konfrontovány s pooperační bolesti takřka denně a jejich přístup může 

významně  pozměnit negativní očekávání  operovaných. V  procesu posuzování a hodnocení  

bolestí zastávají  sestry  nezastupitelnou úlohu,   musí  umět rozpoznat a stanovit míru bolesti,  

používat vhodné monitorovací techniky ale především  mít pro pacientovu bolest pochopení 

(Yao, 2012 str. 12-16)               
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Ve svém příspěvku poukazujeme na to, jak dalece jsou sestry a porodní asistentky působící 

v chirurgických oborech schopny s pooperační bolestí pracovat, jakými způsoby ji nejčastěji 

sledují, které metody a techniky  k tomu nejvíce  používají a jakými postupy se podílí na 

podpoře  zmírňování bolesti. Navázaly jsme tak na  prospektivní audit pooperační bolesti, 

který byl realizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v průběhu čtyř měsíců  roku 

2011 a jehož cílem bylo monitorovat a  hodnotit intenzitu  pooperační bolesti a následné 

možnosti a úroveň  jejího  ovlivnění.  Přestože se na sběru dat účastnily jak samotné sestry tak 

studentky Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, podíl  sester nebo porodních asistentek 

na hodnocení a tlumení bolesti nebyl požadovaným výstupem a to bylo pro nás hlavním 

impulsem zaměřit se na sesterské intervence.  

 

Cíl 

Cílem průzkumu bylo ověřit, jakým způsobem sestry chirurgických oborů reagují na potřeby 

pacientů po operačním výkonu z pohledu bolesti, jakými způsoby ji nejčastěji sledují, které 

metody a techniky  k tomu nejvíce  využívají a jakými postupy se podílí na podpoře  

zmírňování bolesti.  

 

Soubor a metodika 

Výzkumný soubor tvořila kohorta 148  sester chirurgických  oborů pracujících v rámci 

Krajské zdravotní a.s., kterou tvoří pět lůžkových zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji. 

Sledovaná pracoviště byla následující: chirurgické oddělení – standardní jednotka, chirurgická 

jednotka intenzivní péče, gynekologické oddělení – operační část, gynekologická jednotka 

intenzivní péče.  Podmínkami pro zařazení do výzkumného souboru byla práce na  pracovišti 

chirurgického typu  a způsobilost k výkonu  zdravotnické profese. Typickou respondentkou je 

sestra ve věku 32,8 let, se středoškolským vzděláním s maturitou a délkou praxe 13,3 roků.        

Respondentky byly osloveny formou strukturovaného nestandardizovaného dotazníku, který 

se skládal ze tří částí (demografické údaje, vědomostní a motivační část ). Celkem dotazník 

zahrnovalo 17 položek, z čehož 8 otázek spadá do okruhu vědomostních a jsou  otevřeného, 

polozavřeného i uzavřeného  typu (polytomické)  a jsou zaměřeny  na znalosti projevů akutní 

pooperační bolesti, na možné ovlivnění vitálních funkcí a způsoby monitorace. 6 položek 

v motivační části dotazníku  sleduje  postoj sester při vyhodnocení bolesti a  jejich aktivitu. 3 

položky v závěru dotazníku jsou kategorizační.    

 

Výsledky 

Z analýzy získaných dat vyplynula tato fakta: sestry  velmi dobře identifikují bolest na 

základě neverbálních projevů. Tři a více neverbálních projevů uvedlo 74,6 % respondentek, 

přičemž nejvíce kladly důraz  na mimiku a výraz tváře, nejméně na možné změny ve 

fyziologických funkcích.  Z verbálních projevů pacienta je nejčastěji uváděno  slovní 

vyjádření bolesti (55 %) či naříkání nebo pláč (32 %). Na otázku, který z výše uvedených 

projevů (neverbálních i verbálních) je pro sestry z hlediska rozpoznání bolesti nejvýznamnější 

a nejčastější, 71 % respondentek uvedlo verbální vyjádření bolesti. Nutno podotknout, že 

slovní vyjádření bylo i přes velmi dobrou znalost neverbálních projevů, nejčastějším  

impulsem pro intervenci ze strany sestry (tab 1)a to v 51 %. Následovaly neverbální 

projevy(mimika, výraz v obličeji) a ostatní paralingvistické projevy(vzdychání, pláč).   
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Tab. 1 Nejčastější podnět k hodnocení  bolesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položku zkoumající možné důvody eventuální nedostatečné léčby pooperační bolesti. Na 

otázku „co si sestry myslí, že je příčinou  ev. nedostatečné  léčby pooperační bolesti“  se 

objevily  takřka dvě vyrovnané skupiny odpovědí, kdy  ve 38% sestry  uváděly špatnou 

komunikaci mezi sestrou a pacientem, 41 % uvedlo nedostatečnou komunikaci mezi lékařem 

a pacientem. Na otázku zda sestry aktivně hodnotí bolest 70 % respondentek odpovědělo 

kladně a jako  nejčastější nástroj hodnocení využívají přímku bolesti nebo vizuální 

analogovou škálu. Zde bychom upozornili na rozpor mezi aktivním přístupem k  hodnocení a 

motivací k aktivnímu přístupu, kdy připomínáme přednostní reakci na slovní sdělení pacienta. 

Pro zajímavost 10 sester (8 %) uvedlo, že  sledování a hodnocení bolesti neprovádí vůbec.   

Nejčastějším podílem respondentek  na tlumení pooperační bolesti je aplikace analgetik dle 

ordinace lékaře,  dále hodnocení intenzity bolesti pomocí hodnotících škál a aplikace 

fyzikálních metod.  Z nefarmakologických metod  byla nejvíce uváděna aplikace tepla a 

chladu (53 %), dále odpoutání pozornosti (25 %) což byla uvedená metoda, o které se 

respondentky domnívaly, že jako jedna z mála náleží do kompetence sester. V dalším  pořadí 

byly uvedeny  aplikace tepla či chladu, muzikoterapie a imobilizace. Na otázku zda mají na 

svém pracovišti k dispozici standardy pro sledování a hodnocení pooperační bolesti 60 % 

respondentek odpověděla kladně, avšak 30 % respondentek uvedlo zamítavou odpověď. 10 % 

respondentek  o standardu neví.                 

  

Diskuze 

Kapounová (2007, str. 138) zdůrazňuje individuální přístup ke sledování a hodnocení 

pooperační bolesti u jednotlivých pacientů. Její monitorování spadá do základních kompetencí 

sestry, které mohou být plně realizovány v průběhu ošetřovatelské péče.   Z průzkumu 

vyplývá, že ne vždy tomu tak je. Sestry mají dobré znalosti v oblasti verbálních a 

neverbálních projevů bolesti, méně znalostí však prokazují ve změnách vitálních funkcí, které 

mohou být akutní bolestí významně ovlivněny.  Sestry nejčastěji sledují a hodnotí bolest 

pomocí monitorovacích škál, které jsou na oddělení k dispozici, avšak malé procento může 

korespondovat  s tvrzením více jak třetiny respondentek, že nemají na oddělení k dispozici 

standardy ke sledování a hodnocení pooperační bolesti  Dle Sun (2007, str.3) je  pooperační 

bolest jednou z hlavních stížností pacientů v souvislosti s provedeným zákrokem. Naše 

zjištění potvrzuje tento fakt, pro respondentky bylo slovní sdělení pacienta nejčastějším 

impulsem k jejímu monitorování,  hodnocení a následně k řešení.  Za negativní výstup 

považujeme upřednostnění slovního sdělení před  známkami neverbálního charakteru či  

změnami vitálních funkcí, které se objevují mezi prvními.     

 

N Ni fi % 

Neverbální projevy 28 19 

Verbální projevy 76 51 

Ostatní paralingvistika 26 18 

Odlišné chování/reakce  p/k 12   8 

Ordinace lékaře   5   3 

Nutnost záznamu v dokumentaci   1   1 

Jiné   0   0 

∑ 148 100 



71 

 

Závěr 

Vnímání bolesti je velmi individuální záležitostí, která se může projevovat v různé míře a 

kvalitě. Sestry by měly být průběžně vzdělávány v projevech bolesti, možnostech jejího 

rozpoznání, sledování a vyhodnocování, v používání monitorovacích technik a následném 

řešení. Rovněž standardy určené pro monitoraci a hodnocení bolesti jsou cenným zdrojem 

informací pro všechny zdravotníky a mohou být velmi přínosné pro poskytování 

specializované ošetřovatelské péče.    
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DOMÁCÍ  PORODY 

HOME BIRTHS 

 

Petra Langrová, Yvetta Vrublová 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Abstrakt 

V minulém roce jsme byli svědkem řešení problematiky kompetencí porodních asistentek 

ministerskou komisí pro porodnictví  Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tato 

komise měla za úkol najít konsenzus mezi lékaři a porodními asistentkami. Bohužel toto 

setkání  nepřineslo  žádný posun v českém porodnictví. Také plánované zrušené specializace  

v porodní asistenci  Komunitní péče v porodní asistenci nevede ke zvýšení odborné erudice 

porodních asistentek. Příspěvek se zabývá problematikou  publikovaných argumentů 

vztahujících se k domácím  porodům jak v zahraničí, tak v České republice. Byly prohledány  

databáze Science direct, JSTOR, SpringerLink, Whiley library, Cinahl, Medline. Výběr byl 

proveden od roku 2008 – 2012 s klíčovým slovem: homebirth. Celkem bylo nalezeno 

devatenáct studií z různých zemí – Švédska, Austrálie, Velké Británie, Norska, Iránu, 

Spojených států  amerických. Z českých odborníků se této problematice věnovaly příspěvky 

časopisu české gynekologické a porodnické společnosti Česká gynekologie. Z publikovaných 

odborných příspěvků vyplývá vysoké riziko domácích porodů, které musí být eliminováno 

možností okamžitého převozu ženy do zdravotnického zařízení. 

 

Abstract 

Last year we witnessed dealing with the issues of midwives´competence by the Ministerial 

Committee for Obstetrics of the Ministry of Health, Czech Republic. This Committee was to 

find out a consensus among doctors and midwives. However, the meeting did not bring any 

shift in the Czech obstetrics. Also the planned termination of the specialization in midwifery 

Community care in midwifery does not seem to improve a midwife´s professional erudition. 

The contribution deals with the problems of published arguments related to home births both 

in foreign countries and in the Czech Republic. The papers published from 2008 to 2012 were 

chosen with a key word: home birth. The databases Science direct, JSTOR, SpringerLink, 

Whiley library, Cinahl, and Medline were searched. The total of 19 studies from different 

countries – Sweden, Australia, Great Britain, Norway, Iran, USA - was found out. Czech 

professionals published papers dealing with this topic in the journal Czech Gynaecology of 

the Czech gynecological and obstetrical society. As the published papers suggest, there is a 

high-risk of home births that has to be eliminated by an immediate transfer of a woman to a 

health facility.  

Key words: home birth, competence   
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KOMPETENCE STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ V RÁMCI KLINICKÝCH 

PRAXÍ 

NURSING STUDENTS´ COMPETENCIES IN CLINICAL PRACTICE 

 

Hana Lukšová, Yvetta Vrublová 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Abstrakt 

Studenti programu ošetřovatelství během studia jsou povinni absolvovat 2300 hodin odborné 

praxe ve zdravotnických zařízeních, kde získávají praktické zkušenosti a dovednosti při 

vykonávání ošetřovatelských intervencí. Definice a stanovení jasných kompetencí studentů 

během ošetřovatelské praxe patří mezi základní podmínky profesionálního přístupu k odborné 

praxi. Příspěvek se zabývá problematikou kompetencí studentů ošetřovatelství  v rámci 

klinických praxí ve zdravotnických zařízeních.  Předmětem je analýza dostupných odborných 

příspěvků českých i zahraničních odborníků, kteří se zabývají touto problematikou. 

V příspěvku je prezentováno několik studií. Raines (2010), který uvádí celostní definici 

kompetence, která zahrnuje základní znalosti, klinické schopnosti, výkonost a postoj při 

poskytování ošetřovatelské péče. Raven a Stephenson (2001) definují kompetence jako 

vlastnosti, které řídí výkon v daném zaměstnání, roli, nebo funkci.  Watson (2002), jenž ve 

svém systematickém přehledu zmiňuje a dokládá důkazy, že zahraniční autoři se 

kompetencím a jejich hodnocení zabývají velice často. Jako nejvhodnější nástroj pro 

posouzení kompetencí dle Norman (2004) byl identifikován NCQ – Nursing Competencies 

Questionaire.  Clinton, Murrells, Robinson (2004) uvádějí, že použitím frekvenčního 

hodnocení lze odvodit předpoklad, že vyšší kompetence lze dosáhnout častějším opakováním 

činnosti. V roce 2002 byla vyvinuta Watsonem zkrácená verze tohoto dotazníku. Jednalo se o 

SNCQ – Short Nursing Competencies Questionnaire. 

Klíčová slova: kompetence, student ošetřovatelství, klinická praxe 

Abstract 

Students in the nursing study program have to complete 2,300 hours of professional practice 

in health care facilities , where they acquire practical experience and skills in performing 

nursing interventions. The definition and determination of clear students' competencies in 

nursing practice are one of the basic conditions for a professional approach to professional 

practice. This paper deals with the competencies of nursing students in clinical practice in 

health care facilities. The aim was to analyze available scientific contributions of Czech and 

foreign experts who deal with this issue. The paper presents several studies. Raines (2010) 

provides a holistic definition of competence that includes basic knowledge , clinical skills , 

performance and an attitude in providing nursing care. Raven and Stephenson (2001) define 

competence as properties that control the performance in a given job, role or function. Watson 

(2002) in his systematic review points out and produces evidence for that foreign authors deal 

with competencies and their assessment very often. According to Norman (2004), NCQ - 

Nursing Competencies Questionnaire was identified as the most appropriate instrument for 

competence  assessment. Clinton, Murrells, Robinson (2004) report that with the use of the 

frequency evaluation a hypothesis can be derived that higher competence may be achieved by 

a more frequent repetition of activities. In 2002, Watson developed a shortened version of this 

questionnaire - SNCQ - Short Nursing Competencies Questionnaire. 

Keywords: competence, nursing student, clinical practice 
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VYUŽITÍ ŠKÁLY BRADENOVÉ PRO PREDIKCI RIZIKA VZNIKU DEKUBITŮ: 

INTER-RATER RELIABILITA 

USING THE BRADEN SCALE FOR THE PREDICTION OF PRESSURE SORE 

RISK: INTER-RATER RELIABILITY  

 

Petra Mandysová*,**, Jana Pechová*,**, Edvard Ehler*,**  

*Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 

**Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

 

Abstrakt 

Cíl: Přesnost screeningových škál pro vyhledávání pacientů s rizikem vzniku dekubitů byla u 

nás dosud zkoumána jen okrajově. Cílem bylo navázat na pilotáž zabývající se inter-rater 

reliabilitou (shodou mezi posuzovateli) Škály Bradenové (ŠB) a zjistit shodu mezi dvěma 

posuzovateli u většího vzorku respondentů. Metodika: Dva posuzovatelé nezávisle na sobě 

hodnotili 60 pacientů hospitalizovaných s neurologickým onemocněním pomocí ŠB. Celková 

skóre (max. 23 bodů) byla dichotomizována (riziko versus absence rizika) dle doporučeného 

cut-off skóre (18 bodů). Inter-rater reliabilita byla vyjádřena pomocí koeficientu kappa (κ), a 

to pro dichotomizovaná celková skóre i pro skóre v jednotlivých položkách škály. Výsledky: 

Koeficient κ byl pro dichotomizovaná celková skóre 0,564 (95% konfidenční interval [KI] = 

0,182; 0,946). V jednotlivých položkách škály byl κ následující: „smyslové vnímání“ 0,557 

(95% KI = 0,306; 0,808); „vlhkost“ 0,454 (95% KI = 0,142; 0,766); „aktivita“ 0,613 (95% KI 

= 0,425; 0,801); „mobilita“ 0,091 (95% KI = – 0,127; 0,309); „výživa“ 0,283 (95% KI = 

0,095; 0,471); a „tření a střih“ 0,554 (95% KI = 0,240; 0,868).Závěr: Inter-rater reliabilita 

dichotomizovaných celkových skóre byla střední úrovně (κ = 0,564). V položce „aktivita“ lze 

shodu mezi posuzovateli považovat za poměrně dobrou (κ = 0,613); v ostatních položkách 

však byla nižší. Jsou prezentovány faktory, které mohly tyto výsledky ovlivnit. 

Klíčová slova: cut-off skóre, dekubit, inter-rater reliabilita, screening, Škála Bradenové 

Abstract 

Aim: The accuracy of the screening scales for identification of patients who are at risk of 

developing pressure sores has, so far, received only marginal attention in the Czech Republic.  

The aim was to extend a pilot study that focused on inter-rater reliability of the Braden Scale 

and to determine inter-rater reliability for a larger patient sample. Methods: Two raters 

performed independent assessments of 60 patients hospitalized with a neurological condition, 

using the Braden Scale. The total scores (max. 23 points) were dichotomized (at risk versus 

not at risk) using the recommended cut-off score (18 points). Using the kappa (κ) coefficient, 

inter-rater reliability was expressed for the dichotomized total scores as well as for scores 

obtained for each category of the scale. Results: For the dichotomized total results, the κ 

coefficient was 0.564 (95% confidence interval [CI] = 0.182; 0.946). For the individual 

categories, the κ coefficient was as follows: “sensory perception” 0.557 (95% CI = 0.306; 

0.808); „moisture“ 0.454 (95% CI = 0.142; 0.766); „activity“ 0.613 (95% CI = 0.425; 0.801); 

„mobility“ 0.091 (95% CI = – 0.127; 0.309); „nutrition“ 0.283 (95% CI = 0.095; 0.471); and 

„traction and sheer“ 0.554 (95% CI = 0.240; 0.868). Conclusion: For the dichotomized total 

scores, moderate inter-rater reliability (κ = 0.564) was obtained. For the category “activity”, 

the inter-rater reliability was quite good (κ = 0.613); for other categories, it was lower. Factors 

that may have affected the results are discussed.  

Key words: cut-off score, pressure sore, inter-rater reliability, screening, Braden Scale 
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JAK MOHOU BÝT CHYTRÉ TELEFONY UŽITEČNÉ VE VÝUCE A PRAXI NA 

POLI OŠETŘOVATELSTVÍ V ONKOLOGII – DÍLČÍ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

HOW SMART PHONES MAY BE USEFUL IN TRANING AND PRACTICE  IN THE 

FIELD OF ONCOLOGY NURSING  

 

Marie Marková, Jaroslava Fendrychová                                                                                                                      

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 

 

Abstrakt 

Díky zvyšujícímu se vědeckému a technickému vývoji vzniká potřeba osvojení si souboru 

nových dovedností, které jsou nutné pro řádné vykonávání své profese. Konkrétně resort 

zdravotnictví, za poslední roky, prochází rychlými změnami. To zvláště platí pro 

onkologickou péči. Díky novým postupům v tomto oboru vznikla již v minulých desetiletích 

ošetřovatelská specializace „onkologická sestra“. Tradiční vzdělávání, nejenom v tomto 

oboru, se zaměřuje na obsah a teorii. Praxe je zaměřena na řešení kazuistik a problémů. Pro 

zvýšení efektivity praktické výuky je možné využít nové pokročilétechnologie, jako jsou 

v současné době stále více se rozšiřující chytré telefony či tablety. Z této myšlenky vycházeli 

partneři  mezinárodního projektu s názvemSupporting in novative learning approaches 

through Mobile Integration in workplace Oncology Nursing (SMILEON).  Cílem tohoto 

projektu je zjistit jak mohou být chytré telefony užitečné v praktické výuce a při výkonu praxe 

onkologických sester, podpořit neformální metody výuky a vzájemné učení. V současné době 

probíhá testování speciálně vyvinuté technologie na pracovišti Masarykova onkologického 

ústavu v Brně. 

Abstract 

As a result of the increasing scientific and technical development, the need has developed to 

acquire a set of new skills which are necessary for the proper  professional performance. 

Particularly the health care system has been recently undergoing rapid changes. This is 

particularly regards to the cancer care. As a result of new procedures in this specialty, a new 

nursing specialization – “oncology nurse” – has developed in the recent tens of years. The 

traditional education is focused, not only in this specialty, on the content and theory. The 

practice is focused on managing case studies and problems. In order to increase the 

effectiveness of the practical training, new advanced technologies can be used, such as smart 

phones or tablets, which are currently used more and more frequently. The international 

project called Supporting innovative learning approaches through Mobile Integration in 

workplace Oncology Nursing (SMILEON) was based on this idea. The goal of the Project was 

to identify the usefulness of smart phones in practical training and in practice of oncology 

nurses, to support informal learning methods and mutual learning. At present, a specially 

developed technology is being tested at the Masaryk Cancer Institute, Brno. 

 

Key words: Smart phones, technology, education, nursing, informal learning 

 

Úvod 

Díky zvyšujícímu se vědeckému a technickému vývoji vzniká potřeba osvojení si souboru 

nových dovedností, které jsou nutné pro řádné vykonávání své profese. Konkrétně resort 

zdravotnictví, za poslední roky, prochází rychlými změnami. To zvláště platí pro 
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onkologickou péči. Díky novým postupům v tomto oboru vznikla již v minulých desetiletích 

ošetřovatelská specializace „onkologická sestra“. Tradiční vzdělávání, nejenom v tomto 

oboru, se zaměřuje na obsah a teorii. Praxe je zaměřena na řešení kazuistik a problémů. Pro 

zvýšení efektivity praktické výuky je možné využít nové pokročilé technologie, jako jsou 

v současné době stále více se rozšiřující chytré telefony či tablety. Z této myšlenky vycházeli 

partneři  mezinárodního projektu s názvem Supportinginnovativelearningapproachesthrough 

Mobile Integration in workplace Oncology Nursing (SMILEON).  Partnerské konsorcium je 

tvořeno 7 subjekty:  Katalánský onkologický institut v Barceloně, Španělsko  (TheCatalan 

Institute ofOncologySpain -ICO), Delta Media, S.L., Španělsko – společnost zaměřená na 

technickou podporu e-learningových vzdělávajících programů, Evropský onkologický institut 

v Miláně, Itálie  (TheEuropean Institute ofOncology Italy - IEO), Onkologickýinstitut v 

Lublani, Slovinsko (Institute of Oncology Ljubljana - IOLJ), 

Litevskáuniverzitazdravotnickýchvěd v Kaunas, Litva (Lithuanian University of Health 

Science Lithunia - LHSU),Baskentskáuniverzita v Turecku (Başkent University Turkey - BU)  

a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýchzdravotnickýchoborů vBrně, NCO NZO, 

Českárepublika.Oficiální stránky projektu: http://www.smileon-project.eu 

 

Cíl 
Hlavním cílem projektu je rozvinout  a integrovat výukovou metodologii v každodenní praxi 

na lůžkovém zdravotnickém pracovišti. Tato metodika je vyvíjena a validována v rámci 

onkologického ošetřovatelství, ale partneři projektu jsou toho názoru, že může být adaptabilní 

i v jiném odvětví. Tato metodologie je podporována nástroji určenými pro chytré telefony, 

které používají operační systém Android. Vyvinutá aplikace je dostupná prostřednictvím 

jednoduchéhoportálu s cílem usnadnit integraci různých druhů činností, které jsou součástí 

výukové metodiky. Cílem bylo integrovat existující aplikace, spíše než rozvíjet nové, aby 

bylo zajištěno snadné používání. Typickým scénářem je například činnost, na onkologickém 

oddělení velmi častá, intravenózní aplikace chemoterapeutika, kdy si sestra nejdříve 

prohlédne protokol na svém mobilním zařízení a následuje podrobné pokyny. Pacient si po 

několika minutách stěžuje na bolestivé zarudnutí ruky. Sestra vidí, že se jedná o únik látky 

mimo cévu. Udělá nezbytná opatření, oznámí tuto skutečnost učiteli či vedoucímu a zároveň 

pořídí snímek, který pošle celé skupině studentů, či kolegů na pracovišti včetně učitele. Je 

možné pak sdílet fotografie s podobným případem a prostřednictvím fóra o případu 

diskutovat.Tento příklad odpovídá základní filosofii projektu a to je směřování od formálního 

učení k sociálnímu, budování znalostí mezi všemi účastníky a využívání  zkušeností všech 

účastníků.  

 

Soubor 

Ve všech partnerských zemích je plánováno provést dva pilotní testy navržené výukové 

metodologie. Byly zakoupeny tablety, do kterých byla stažena navržená aplikace. V České 

republiceprobíhal první pilot od 11. prosince 2012 do 10. ledna 2013 na pracovišti 

Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOU). Testující skupinu tvořilo 11 sester, 10 

sester z různých pracovišť MOU a jedna v roli tutora. Průměrný věk testujících sester byl 37 

let. Celý proces byl zároveň sledován nezávislými pozorovateli, kteří měli do aplikace přístup 

a mohli tak mít přehled o aktivitách respondentů. 

 

Metodika 

Před samotným začátkem testování proběhlo školení všech zúčastněnýchv prvním pilotu. 

Sestry se učily ovládat jednotlivé činnosti a nástroje tabletu. Podmínkou testování aplikace 

bylo připojení k internetu. Tabletová aplikace byla rozdělena na tři hlavní prostory: 

Komunikační prostor, Zdroje a Nástroje.V komunikačním prostoru měli účastníci 

http://www.smileon-project.eu/
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projektumožnost diskutovat v diskusních fórech, které zakládal tutor, dále zde byl odkaz na 

síť Linkedin. Oblast Zdrojů byl prostor k nalezení dokumentů, které zde byly nahrány. Tyto 

dokumenty měly charakter vědeckých článků a informací, které odpovídaly vědeckým 

důkazům (EBM) a dále materiály charakteru nemocničních pokynů, ošetřovatelské standardy 

a podobně. Samotní účastníci si mohli do prostoru zdrojů nahrát jakýkoli dokument, který 

považovali za užitečné sdílet s ostatními členy skupiny včetně fotografií a videí. V prostoru 

nástrojů si všichni účastníci vyplnili své profily, mohli používat nástroj kalendář a poznámky. 

Prioritní oblastí zájmu byla problematika podávání léků s anti tumorózním účinkem, jejich 

příprava, dávkování, vedlejší a nežádoucí účinky, interakce, řešení extravazací 

apod.Předmětem zájmu během prvního pilotního testování byly čtyři nejčastěji podávané 

léky: Fluorouracil, Cisplatina, Cyclophosphamide a Trantuzumab. Úkolem účastníků bylo: 

denně vstupovat do aplikace, kontrolovat a plnit úkoly tutora, nahrávat studijní materiály, 

pořizovat fotodokumentaci případů, účastnit se diskusníchfór a posílat do nich své náměty. 

Tutor hrál velmi důležitou roli. Motivoval účastníky k aktivitě, zakládal a ukončovaldiskusní 

fóra, hodnotil aktivity účastníků, posílal jim denní zprávy.Hodnocení výsledků testování 

proběhlo formou dotazníkového šetření v průběhu a po skončení pilotu a řízeným rozhovorem 

se všemi účastníky. Výsledky z této studie budou podkladem pro obsah druhého pilotu, který 

proběhne v první polovině letošního roku.  

 

Výsledky 

Dotazníkové šetření v průběhu a po skončení pilotu bylo zaměřeno na používané výukové 

strategie, na zkušenosti s používáním mobilních technologií ve výuce a zároveň na hodnocení 

důležitosti, a efektivity metodologie. Otázky byly sestavené do Likertovy škály. Uvádíme zde 

pouze výsledky zpracované ze získaných dat od respondentů z České republiky. Čeští 

respondenti vyhledávají odborné informace nejčastěji na internetu, až na druhém místě stojí 

účast ve vzdělávacích kurzech. Nejméně hledají informace čtením knih. Nejlépe se učí, 

srovnáváním myšlenek a výsledků s ostatními kolegy a nejhůře samostudiem. Zásadní je pro 

ně podpora učitele nebo tutora. Pilotního testování se zúčastnili převážně proto, že cítí potřebu 

se vzdělávat. Co se týče užívání technologií, respondenti nejvíce užívají informační 

technologie k e-mailové komunikaci a vyhledávání informací a nejméně k užívání 

profesionálních aktivit. V tabulce 1 lze srovnat některévýsledky na začátku a na konci 

pilotního testování. Výsledky jsou vyjádřeny průměrným počtem bodů na šesti bodové 

Likertověškále (1-silně nesouhlasím,2-částečně nesouhlasím,3-zřídkakdy nesouhlasím,4-

zřídkakdy souhlasím, 5-částečně souhlasím, 6-silně souhlasím). 

 

 

Tab. 1 Vybrané výsledky dotazníkového šetření 
Otázka  Výsledky v prvním týdnu pilotu Výsledky  po skončení pilotu 

Důvod účasti na pilotním testování 

Dává mi to prestiž 3,6 3,3 

Mám možnost užívat tablet 1,75 1,2 

Byla jsem oslovena vedoucím 5,25 5,7 

Mám zájem učit se nové věci 5,7 5,4 

Čas na užívání výukové aplikace 

V práci 2,9 2,2 

V nemocnici po skončení 

pracovní doby 

4,3 4,8 

Doma 5,9 5,6 

Tento druh projektu byla 

výborná volba 

4,9 4,8 

Moje zkušenosti nejsou dobré 3,5 2,2 
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Celkové hodnocení mobilní technologie 

Celkové hodnocení důležitosti 

této technologie 

 5,0 

Celkové hodnocení efektivity 

této technologie 

 5,2 

Celkové hodnocení 

spokojenosti s technickými 

aspekty  

 4,5 

 

Z výsledků vyplynulo, že čas na manipulaci s výukovou aplikací měla většina respondentů 

v práci po skončení pracovní doby nebo až doma. Z tabulky 1 je patrné, že celková důležitost 

testované metodologie a efektivita byla hodnocena poměrně vysokým průměrným počtem 

bodů. Celková spokojenost s testovanou technologií byla hodnocena 4,5 body. Výsledky 

dotazníkového šetření byly doplněny kvalitativním šetřením metodou focusgroup.  I když 

respondenti měli spoustu výhrad k technické stránce aplikace, shodli se na tom, že testovaná 

technologie je plně využitelná u studentů v pregraduálním studiu a u sester v období nástupní 

praxe, méně pak u sester v běžné praxi.      
 

Diskuse          

Cílem projektu je rozvoj nových přístupů ve specializačním a celoživotním vzdělávání 

užíváním mobilních komunikačních technologií. Cílem prvního testování je zjistit, zda mohou 

být chytré telefony užitečné v praktické výuce a při výkonu praxe onkologických sester a dále 

zda je možné tímto způsobem podpořit a zefektivnit neformální metody výuky a vzájemné 

učení. Na jednoznačné závěry je ještě příliš brzy, protože zatím proběhlo pouze první 

testovací kolo. Navíc, účastníci v prvních dnech testování řešili převážně problémy 

s užíváním tabletů a aplikace. Z výsledků však vyplynulo, že v případě používání této 

výukové strategie, je nutné předem naplánovat jednotlivé kroky a aktivity účastníků. Běžná 

praxe sestrám příliš nedovolovala užívání aplikace v práci. Většina z nich se k ní dostala až po 

práci v nemocnici nebo ještě častěji až doma. Je třeba tedy teprve hledat její smysluplné 

uplatnění.Mobilní informační technologie nejsou ve světě v masovém měřítku zatím příliš 

využívány. Z dostupné literatury lze uvést příklad užívání chytrých telefonů v medicínské 

praxi za účelem monitoringu pacientů ve Spojených státech amerických presentované  

v „JournalofMedical Internet Research“. 

 

Závěr       

Základní myšlenkou testované pedagogické metodologie je postup od formálního  vzdělávání 

k sociálnímu učení. Nejnovější poznatky z oblasti efektivity učení hovoří ve prospěch 

rozvíjení praktických zkušeností a uplatnění toho, co se student již naučil (learning by doing). 

Každý účastník skupiny může svými zkušenostmi přispět k učení ostatních. Velmi důležitou 

roli má v tomto procesu učitel, který usměrňuje, motivuje a iniciuje vzdělávací  proces. 

Výsledky prvního pilotního testování naznačují, že i přes určitou počáteční nedůvěru 

účastníků, je tato technologie považována většinou z nich za perspektivní, efektivní  

a důležitou.                              
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Abstrakt 

Cíl: Cílem studie bylo zjistit nejfrekventovanější ošetřovatelské diagnózy na Onkologické 

klinice FN Ostrava, identifikovat nejčastější problémy při formulování diagnostického závěru 

včetně identifikace diagnostických prvků ze systému NANDA International. Zjistit 

podloženost diagnostického závěru relevantními údaji, hodnotícími nástroji. Metody: 

Retrospektivní analýza uzavřené zdravotnické dokumentace 40 pacientů hospitalizovaných na 

Onkologické klinice. Formulace diagnostického závěru byla hodnocena prostřednictvím 

modifikovaného hodnotícího nástroje   Quality of Nursing Diagnosis (QOD), který se skládá 

ze čtyř částí rozdělených do 12 dichotomických kritérií hodnotících diagnostické struktury (S) 

a relevance (R). Výsledky: Celkem bylo nalezeno 254 diagnostických závěrů z šesti domén. 

Nejčastější chyby v ošetřovatelské diagnostice se týkaly nesprávné, abstraktní formulaci 

ošetřovatelského problému, která nespecifikovala zaměření ošetřovatelské intervence. Některé 

ošetřovatelské diagnózy byly stanoveny automaticky a ne podle validních údajů či identifikací 

diagnostických prvků. Závěr: Nejčastěji stanovené ošetřovatelské diagnózy ve sledovaném 

souboru se týkaly disfunkčních tělesných potřeb a zcela absentovaly diagnózy z psychických, 

sociálních a spirituálních oblasti. Z identifikovaných nedostatků převládaly chyby týkající se 

souvisejících faktorů a podloženosti diagnostických závěrů hodnotícími znaky či relevantními 

údaji. Nedostatky v kategorii relevantnosti převládaly nad nedostatky v kategorii struktury. 

Klíčová slova: ošetřovatelská diagnóza, diagnostický proces, nástroj QOD 

Abstract  
Aim: The aim of the study was to determine the most frequent of nursing diagnoses for 

Oncology, at a University Hospital Ostrava, identify the most common problems in 

formulating a diagnostic conclusion, including the identification of diagnostic elements of 

NANDA International. Determine the soundness of the diagnostic conclusion of the relevant 

data or evaluation instruments. Methods: A retrospective analysis of nursing records sealed 40 

patients hospitalized in the oncology clinic. The formulation of a diagnostic conclusion was 

assessed using a modified assessment instrument Quality of Nursing Diagnosis (QOD), which 

consists of four sections divided into 12 dichotomous criteria for assessing the diagnostic 

structure (S) and relevance (R). Results: 254 diagnostic conclusions were found of the six 

domains. Common mistakes in nursing diagnosis related to incorrect abstract formulation of 

the nursing problem, which did not specify the focus of nursing interventions. Some nursing 

diagnoses were determined automatically and not by valid data identification and diagnostic 

features.  Conclusion: Most established nursing diagnoses in the sample survey involving 

dysfunctional bodily needs and completely absent diagnosis of mental, social and spiritual 

areas. The identified deficiencies prevalent errors on related factors and supported of 

diagnostic findings of assessment tools or relevant data.  Deficiencies in the category of 

relevancy prevailed over deficiencies in the category structure. 

Key words: nursing diagnosis, diagnostic process, instrument QOD 
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Úvod 

Základním požadavkem při poskytování zdravotní péče je zajistit ekonomickou, bezpečnou a 

kvalitní péči pacientům přičemž poskytování kvalitní ošetřovatelské péče záleží na přesné 

diagnóze, která tvoří základ pro výběr ošetřovatelských činností. Rovněž podle zahraničních 

autorů, rozhodujícím momentem při poskytování kvalitní péče pro dosažení očekávaných 

výsledků u pacienta je identifikace správných ošetřovatelských diagnóz, od kterých se odvíjí 

volba ošetřovatelských intervencí (Florin 2005, s. 33,  Lunney 2003, s. 96). K precizní 

identifikaci ošetřovatelských diagnóz slouží mezinárodní diagnostický systém NANDA 

International (dále NANDA-I). Předkládá standardizované názvy ošetřovatelských diagnóz 

s číselným kódem a jejich definicemi a současně nabízí přehled určujících znaků, 

souvisejících nebo rizikových faktorů diagnóz, podle jejichž přítomnosti lze u pacienta 

potvrdit výskyt konkrétní ošetřovatelské diagnózy a stanovit tak diagnostický závěr 

(Marečkova et al. 2012, s. 7). Klasifikační systém NANDA-I se rozvíjí více než čtyřicet let a 

vzhledem k neustálým změnám v klinické praxi, je nezbytné, aby se také NANDA I 

klasifikace trvale vyvíjela. Na základě těchto skutečností je výzkum ošetřovatelské 

diagnostiky součástí vývoje ošetřovatelských věd. Podle Holmanové et al.(2007, s. 51) se 

výzkum v oblasti vývoje a rozšíření NANDA-I soustřeďuje do oblastí: problematiky 

frekvence, specifiky a variability v interpretaci využívaných diagnostických pojmů, 

diagnostických prvků v různých oblastech klinické ošetřovatelské praxe a do problematiky 

validizace ošetřovatelských diagnóz a hodnotících nástrojů v rozdílných sociokulturních 

kontextech. Objektivizace ošetřovatelských diagnóz dle NANDA-I u seniorů, s využitím 

standardizovaných škál byla řešena Sikorovou et al. (2010, s. 399-406). 

 

Cíl 
Cílem studie bylo zjistit frekvenci užívaných aktuálních a potencionálních ošetřovatelských 

diagnóz na Onkologické klinice FN Ostrava. Identifikovat nejčastější problémy při 

formulování diagnostického závěru včetně identifikace diagnostických prvků ze systému 

NANDA-I . Zjistit podloženost diagnostického závěru relevantními údaji či hodnotícími 

nástroji.  

 

Soubor 

Byla provedena retrospektivní analýza uzavřené zdravotnické dokumentace u 40 pacientů 

hospitalizovaných na Onkologické klinice FN Ostrava od listopadu roku 2012 do ledna roku 

2013. Do souboru byli zařazeni pacienti nejméně s dvoudenní hospitalizací. Ze zdravotnické 

dokumentace byly použity medicínské diagnózy, ošetřovatelské posouzení, plán 

ošetřovatelské péče, záznamy o realizaci ošetřovatelské péče a hodnocení ošetřovatelské péče, 

záznamy o prováděné edukaci. V souboru byla použitá zdravotnická dokumentace 30 mužů a 

10 žen. Sledované záznamy ve zdravotnické dokumentaci byly zbaveny osobní identifikace 

tak aby byla zachována anonymita posuzovaných pacientů.  Průměrný věk pacientů byl 64,7 

roků. Průměrná délka hospitalizace byla 7,6 dnů. Nejčastější lékařské diagnózy sledovaných 

pacientů byly zhoubné novotvary prostaty (18) u mužů a zhoubné novotvary plic (5) 

následovaly zhoubné novotvary, mozku, míchy, jazyka, štítné žlázy, prsu, ledviny, močového 

měchýře a děložního hrdla. Mezi nejčastější vedlejší lékařské diagnózy se u pacientů 

vyskytovaly hypertenze (19), ischemická choroba srdeční (5) a diabetes mellitus (7). Na 

onkologické klinice pracuje 39 % sester s pomaturitním specializačním vzděláním, 4%, s 

bakalářským vzděláním a 4% s magisterským vzděláním.  Průměrná délka praxe sester na 

Onkologické klinice je 13 roků. 
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Metodika 

Ve studii byla vyhodnocena frekvence použití aktuálních a potencionálních ošetřovatelských 

diagnóz v jednotlivých doménách rovněž byla provedena analýza využití hodnotících škál 

objektivizujících ošetřovatelský problém. Formulace diagnostického závěru byla hodnocena 

prostřednictvím modifikovaného hodnotícího nástroje   Quality of Nursing Diagnosis (QOD). 

Hodnotící nástroj QOD se skládá ze čtyř částí rozdělených do 12 dichotomických kritérií 

hodnotících diagnostické struktury (S) a relevance (R). Za každé splněné kritérium sledované 

ošetřovatelské diagnózy je přidělen jeden bod. Celkové skóre může kolísat od 1 do 12 bodů. 

Vyšší skóre znamená vyšší kvalitu stanovené ošetřovatelské diagnózy. Nástroj QOD byl 

vytvořen pro potřeby studie hodnotící vliv edukace sester na formulování ošetřovatelských 

diagnóz (Florin, 2005, s. 37) a upraven pro studii „Reflexe aplikace ošetřovatelských diagnóz 

ve vzdělávání“ (Žiaková et al., 2007, s. 103) 

 

Výsledky 

Ve sledovaném souboru bylo nalezeno celkem 254 diagnostických závěrů. Ve vztahu k typu 

diagnózy bylo použito celkem 33 diagnóz z toho 23 aktuálních a 10 potencionálních. Byly 

použity diagnózy z šesti  diagnostických  domén  Aktivita/ odpočinek, Bezpečnost/ochrana , 

Vnímání/poznávání, Komfort, Výživa, Vylučování a výměna. V souboru bylo formulováno pět 

diagnostických závěrů, které nejsou zařazeny v NANDA-I  (Tab. 1). Při použití nástroje QOD 

bylo identifikováno 117 chyb. Z uvedeného počtu se 84 chyb vztahovalo k relevantnosti 

diagnostických prvků a 33 chyb se vztahovalo ke struktuře diagnózy. Hodnotícími nástroji či 

relevantními údaji nebylo podloženo 29 diagnostických závěrů. (Tab. 2). 

 

Tab. 1 Frekvence domén a ošetřovatelských diagnóz  

Doména Číselný 

kód 
Ošetřovatelská diagnóza Počet 

číslo název 

2 Výživa 

00002 Nedostatečná výživa 10 
00103 Porušené polykání 4 

00026 Zvýšený objem tělesných tekutin 4 

00179 Riziko nestabilní glykémie 9 

3 

 

Vylučování  

a výměna 

00016 Porušené vyprazdňování moči 4 

00013 Průjem 1 

00014 Inkontinence stolice 2 

00011 Zácpa 3 

00015 Riziko zácpy 1 

4 Aktivita /odpočinek 

00109 Deficit sebepéče při oblékání 6 

00108 Deficit sebepéče při koupání 6 

00102 Deficit sebepéče při stravování 3 

00110 Deficit sebepéče při vyprazdňování 5 

00032 Neefektivní dýchání 5 

00085 Zhoršená pohyblivost 8 

00091 Zhoršená pohyblivost na lůžku 1 

00095 Porušený spánek 11 

00206 Riziko krvácení 9 

5 Vnímání / poznávání 

00126 Deficit znalostí a dovedností 40 

00129 Zmatenost chronická 2 

00051 Zhoršená verbální komunikace 2 

11 Bezpečnost / ochrana 

00004 Riziko infekce 25 

00155 Riziko pádů 36 

00047 Riziko porušení kožní integrity 6 

00046 Porušená kožní integrita 2 

12 Komfort 
00133 Bolest chronická 13 

00132 Bolest akutní 4 
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00134 Nauzea 3 

 

Ošetřovatelské 

diagnózy nezařazené 

v NANDA I 

 Zvracení 2 

 Riziko porušeného polykání 4 

 Riziko porušení ústní sliznice 6 

 Riziko porušeného vyprazdňování moči 14 

 Riziko časných komplikací 3 

Celkem                                                     254 

 

Tab. 2 Hodnocení identifikovaných problémů 

Komponent  Kritéria hodnocení Počet 

chyb 

Problém 

S 
1. V diagnostickém závěru je identifikovaný jeden problém. Problém 

je zahrnutý v Taxonomii NANDA  
29 

R 
2. Problém se dá ovlivnit, je změnitelný ošetřovatelskou intervencí. 

 

S 
3. Problém je natolik konkrétní (přesně vymezený), specifikuje 

zaměření intervencí sestry.    
 

Etiologie 

S 4. Jeden nebo více souvisejících faktorů je identifikovaný 

v diagnostickém závěru. 
2 

R 
5. Související faktory jsou ovlivnitelné, změnitelné ošetřovatelskými 

intervencemi. 
32 

S 
6. Související faktory jsou tak konkrétní, že specifikují zaměření 

ošetřovatelských intervencí. 
 

Symptom 

S 
7. Jeden nebo více určujících znaků je identifikovaných  

v diagnostickém závěru. 
3 

R 

 

8. Určující znaky jsou ovlivnitelné, změnitelné ošetřovatelskými 

intervencemi. 
 

S 
9. Určující znaky jsou tak konkrétní, že specifikují zaměření 

ošetřovatelských intervencí 

     že specifikují zaměření ošetřovatelských intervencí. 

 

Všeobecné 

S 
10. Problém a související faktory jsou zahrnuté v diagnostickém závěru 

2 

R 
11. Diagnostický závěr má logickou strukturu, je vymezený 

asymetricky ne cirkulárně  23 

R 
12. Diagnostický závěr je podložený relevantními údaji, hodnoticími  

nástroji. 
29 

Celkem  117 

S – struktura, R – relevantnost 

 

Diskuze 

Na základě retrospektivní analýzy zdravotnické dokumentace bylo ve vztahu k frekvenci 

zjištěno, že ošetřovatelská diagnóza Deficit znalosti a dovedností, se opakovala v každém 

plánu ošetřovatelské péče sledované dokumentace, následovaly potencionální diagnózy Riziko 

pádů a Riziko infekce. Další diagnózy se týkaly dysfunkčních tělesných potřeb a chyběly 

diagnózy z oblasti psychosociálních a spirituálních potřeb. Výsledky jsou podobné 

zahraničním studiím. Islandští autoři Thoroddsen a Thorsteinsson. (2002, s. 377) na základě 

analýzy ošetřovatelských záznamů pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče, 

identifikovali nejčastější stanovené diagnózy, které se týkaly dysfunkčních tělesných potřeb. 

Podobné výsledky vykazuje i pilotní studie provedená na Slovensku. Holmanová et al. (2007, 

s. 53) potvrzuje, že při zjišťování frekvence výskytu stanovovaných diagnóz v záznamech 

pacientů v terminálním stádiu onkologického onemocnění byly nejčastěji dokumentované 

diagnózy Chronická bolest, Porušený spánek, Riziko Infekce. Nevyskytovaly se údaje týkající 

se domén Podpora zdraví, Vztahy, Vnímání sebe samého, Zvládání zátěže a Životní principy. 
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Absenci výskytu psychických potřeb lze odůvodnit i tím, že se sestry zaměřují na identifikaci 

problémů, které jsou zvyklé řešit v rámci jednotlivých lékařských diagnóz. Pokud je u 

pacienta identifikována sociální potřeba, je kontaktována sociální pracovnice, která má ve FN 

Ostrava řešení sociálních potřeb v kompetenci. V případě identifikace duchovní potřeby u 

pacienta sestry vnímají omezenou kompetenci řešit spirituální potřeby, ale mají možnost 

kontaktovat se profesionálními duchovními představiteli, kteří s FN Ostrava spolupracují.  

Ve sledovaném souboru ani jeden pacient nevyžadoval duchovní potřebu,  

což je možné vysvětlit tím, že pacienti považují vyjádření duchovní potřeby za interní 

záležitost. 

U identifikace nejčastějších problémů při formulování diagnostického závěru se nálezy 

podobaly zjištění autorek Doenges a Moorhouse (2003, s. 64-65). Zjištění byla podobná také 

výsledkům studie provedené Žiakovou et al (2007, s. 104). V analyzované dokumentaci byly 

identifikované problémy u formulování diagnostického závěru. Pro vyjádření 

ošetřovatelského problému byly použity komplikace onemocnění či účinek léčby (Zvracení, 

Riziko porušeného polykání, Riziko porušení ústní sliznice, Riziko porušeného vyprazdňování 

moči). Diagnóza Riziko časných komplikací byla formulována, bez specifikace zaměření 

ošetřovatelských intervencí. Rovněž diagnóza Deficitní znalost byla vymezena na 

poskytovanou zdravotní péči, což je velmi abstraktní specifikace. Frekvence použití diagnózy 

Deficitní znalost byla 100%, což svědčí k automatickému přidělování diagnózy pacientům. 

Také potencionální diagnóza Riziko porušeného vyprazdňování moči byla stanovena bez 

diference rizikových faktorů automaticky všem pacientům, u kterých byla provedena 

implantace kontrastních markerů do prostaty. V porovnání se Žiakovou et al.(2007, s. 104) 

provedená analýza identifikovala více strukturálních chyb, což bylo způsobeno formulací 

ošetřovatelských diagnóz, které nejsou zahrnuty v taxonomii NANDA-I.  

 

Závěr 

Ve sledovaném souboru byly nejčastěji stanovené diagnózy Deficit znalostí a dovedností, 

Riziko pádu a Riziko infekce. Absentovaly diagnózy z diagnostických domén Zvládání zátěže, 

Vnímání sebe sama, Životní principy. V souboru převládaly chyby týkající se souvisejících 

faktorů a podloženosti diagnostických závěrů hodnotícími znaky či relevantními údaji. 

Výsledky studie byly poskytnuty managementu Onkologické kliniky FN Ostrava. Již 

probíhají jednání s vrchní sestrou na přípravu souboru ošetřovatelských diagnóz pro 

Onkologickou kliniku, kde budou využity podklady studie. Na onkologické klinice bude do 

programu odborových seminářů zařazen vzdělávací program zaměřený na ošetřovatelskou 

diagnostiku a terminologii na Onkologické klinice.  
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Abstrakt 

Měření pracovní spokojenosti bývá často součástí hodnocení celkové kvality života. Pracovní 

spokojenost zdravotnických pracovníků patří, stejně jako spokojenost pacientů/klientů 

s poskytovanou péčí, k významným indikátorům kvality zdravotní péče. V České republice, 

stejně jako v zahraničí, zcela absentují reprezentativní výzkumné studie týkající se pracovní 

spokojenosti porodních asistentek. Cílem prezentovaného mezinárodního projektu, je zjistit 

vztahy mezi pracovní spokojeností a subjektivní pohodou/subjektivní kvalitou života 

porodních asistentek pracujících v nemocnicích v šesti vybraných zemích (Česká republika, 

Itálie, Korea, Polsko, Portugalsko, Singapur, Slovensko). Design studie je kvantitativní, 

deskriptivní, průřezový. Data budou sbírána od března 2013 u 1085 porodních asistentek na 

porodnických a gynekologických odděleních nemocnic (min. 155 respondentek z každé země) 

prostřednictvím třech zahraničních standardizovaných nástrojů: McCloskey/Mueller 

Satisfaction Scale (MMSS) – Škála pracovní spokojenosti, Personal wellbeeing index (PWI) – 

Index osobní pohody, Subjective emotional habitual wellbeing scale (SEHP) – Škála 

emocionální habituální subjektivní pohody.  

Klíčová slova: porodní asistentka, pracovní spokojenost, pracovní motivátory, zdravotní 

pracovníci 

Abstract 

Measuring job satisfaction is part of assessing the general quality of life. The job satisfaction 

of health workers belongs to the significant indicators the quality of health care and patient 

satisfaction too. In the Czech Republic and abroad in available electronic databases we did not 

find any studies concerning the relationship between job satisfaction of midwives to 

subjective well-being respectively subjective quality of life.  These researches are missing. 

The aim of this presented an international project is to investigate the relationship between job 

satisfaction and subjective well-being among midwifes working in the hospitals in seven 

selected countries (Czech Republic, Italy, South Korea, Poland, Portugal, Singapore, Slovak 

Republic). The study will follow quantitative research design and will be descriptive, cross-

sectional. Data will be collected from March 2013 at the obstetric and gynecological wards of 

hospitals where midwives are working normally. It will be a minimum of 155 respondents 

from each country i.e. approximately 1085 respondents in total. For the purpose of this study, 

three questionnaires will be used. Permissions to use these questionnaires have been obtained 

from the copyright holders. McCloskey/Mueller Satisfaction Scale (MMSS), Personal 

wellbeeing index (PWI), Subjective emotional habitual wellbeing scale (SEHP). 

Key words: midwife, job satisfaction, work motivators, health workers 

Úvod 

Pracovní život představuje významnou součást života člověka (Giiler et al. 2003). V mnohých 

případech je zdrojem stresogenních faktorů, které mohou mít negativní vliv na pracovní 

spokojenost. Pracovní spokojenost jedince ovlivňuje jeho celkovou životní spokojenost a 

kvalitu života. Měření pracovní spokojenosti bývá často součástí hodnocení celkové kvality 
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života. Mezi pracovní spokojeností, subjektivní pohodou a kvalitou života byly potvrzeny 

pozitivní vztahy (Blegen 1993, Giiler et al. 2003). Znalost úrovně pracovní spokojenosti 

zaměstnanců a faktorů, které ji ovlivňují, je důležitá vedle zdravotnických pracovníků i pro 

manažery zdravotnických zařízení např. pro zlepšení pracovních podmínek. Pracovní 

spokojenost porodních asistentek a spokojenost klientek/rodiček s ošetřovatelskou péčí patří 

k významným indikátorům kvality ošetřovatelské a zdravotní péče. Pracovní spokojenost 

porodních asistentek významně ovlivňuje jejich produktivitu a práceschopnost, má vliv na 

pracovní fluktuaci a současně také ovlivňuje spokojenost těhotných a rodiček a jejich percepci 

ošetřovatelské péče. Pracovní spokojenost ve zdravotnictví je zkoumána především u sester 

(Utriainen, Kyngäs 2009), pracovní spokojenosti porodních asistentek se výzkumné studie 

věnují zatím sporadicky. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na vztah se stresogenními faktory 

v práci porodní asistentky (Knezevic et al. 2011), pracovním prostředí (Watson 1999), 

syndromem vyhoření (Schaufeli 1990), fluktuací a produktivitou porodních asistentek 

(Sullivan et al. 2011). Porodní asistentky se řadí mezi zaměstnance, jejichž životy jsou plně 

ovlivněny kvalitou pracovního života v důsledku dynamických změn v pracovním prostředí. 

V České republice, stejně jako v zahraničí, zcela absentují reprezentativní výzkumné studie 

týkající se vztahu pracovní spokojenosti k subjektivní pohodě respektive k subjektivní kvalitě 

života porodních asistentek.  

 

Cíl 

Cílem prezentované studie je zjistit vztahy mezi pracovní spokojeností a subjektivní pohodou 

(subjektivní kvalitou života) porodních asistentek pracujících v nemocnicích. Dílčími cíly je 

zjistit úroveň pracovní spokojenosti porodních asistentek a charakteristiky, které ji ovlivňují; 

dále zjistit jaké jsou vztahy mezi pracovní spokojeností a subjektivní pohodou porodních 

asistentek a jaká je pracovní spokojenost a subjektivní pohoda porodních asistentek v různých 

zemích. Současně otestovat měřící nástroje v sociokulturních podmínkách jednotlivých 

zúčastněných zemí.   

 

Výzkumný soubor 
Výzkumný soubor je sestaven z porodních asistentek pracujících v nemocnicích ve vybraných 

regionech České republiky, Itálie, Jižní Koreje, Portugalska, Singapuru, Slovenska a Polska. 

Bude se jednat minimálně o 155 respondentek z každé země tj. přibližně 1085 porodních 

asistentek celkem. Kritéria výběru: registrovaná porodní asistentka pracující v nemocnici, 

minimálně jeden rok klinické praxe. 

 

Metodika 
Pro sběr dat budou použity tři zahraniční standardizované dotazníky (MMSS, PWI, SEHP), 

které budou testovány a validizovány v sociokulturních podmínkách jednotlivých zemí. Sběr 

dat bude probíhat na porodnických a gynekologických odděleních nemocnic, kde standardně 

pracují porodní asistentky. Výběr nemocnic zahrnutých do studie bude probíhat podle 

specifických charakteristik a zdravotnického systému každého partnera, podle dostupnosti a 

možnosti využití konkrétní nemocnice. Pracovní spokojenost porodních asistentek bude 

měřena dotazníkem - McCloskey/Mueller Satisfaction Scale (MMSS). McCloskey a 

Muellerova škála pracovní spokojenosti je jeden z nejčastěji využívaných nástrojů k měření 

pracovní spokojenosti v různých geografických i kulturních prostředích a profesích. Byla 

vytvořena počátkem devadesátých let (Mueller, McCloskey, 1990) na základě předcházejícího 

více než patnáctiletého výzkumu (McCloskey, 1974; McCloskey, McCain, 1987). Obsahuje 

31 položek zahrnutých do 8 subškál, které jsou součástí 3 dimenzí: dimenze bezpečí 

(spokojenost s vnějšími odměnami, plánování, vyváženost práce/rodina) dimenze sociální 

(spolupracovníci, interakce na pracovišti, podpora ze strany nadřízených), dimenze 
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psychologická (možnosti profesionálního růstu, pochvala a uznání, kontrola a odpovědnost). 

Každá položka je hodnocena na Likertově stupnici od 1 (úplná nespokojenost) po 5 (úplná 

spokojenost). Vyšší skóre indikuje vyšší pracovní spokojenost. Vnitřní konzistence nástroje 

(Cronbach alfa) je pro každou z osmi subškál v rozsahu od 0,52 do 0,84. Osobní pohoda 

porodních asistentek bude zjišťována pomocí Personal Wellbeing Index (PWI), vytvořeným 

International Wellbeing Group (IwbG, 2006).  Jedná se o multi-dimenzionální škálu měřící 

všeobecnou spokojenost s životem, která je jednou z komponent subjektivní kvality života. 

Obsahuje osm položek, které korespondují s osmi životními doménami: životní úroveň, 

osobní zdraví, životní cíle/dosažení, osobní vztahy, osobní bezpečnost, propojenost 

s komunitou, budoucnost, spiritualita/náboženství. Globální otázkou jsou respondenti 

dotazováni na subjektivní spokojenost s jednotlivými životními doménami. Hodnocení 

probíhá na jedenáctistupňové Likertově škále od 0 (úplně nespokojen) po 10 (úplně 

spokojen). Emocionální subjektivní pohoda bude určována pomocí Subjective emotional 

habitual wellbeing scale (SEHP). Je to jednoduchý, časově nenáročný nástroj na měření 

emocionální habituální subjektivní pohody, který vytvořil a validizoval Džuka a Dalbert 

(2002). Tvoří ho dvě subškály, které zjišťují frekvenci prožívání čtyř pozitivních 

emocionálních stavů (radost, štěstí, požitek, tělesná svěžest) a šesti negativních emocionálních 

stavů (strach, hanba, smutek, pocit viny, hněv a bolest). Pozitivní emocionální hodnocení 

(prožívání) souvisí s uspokojováním potřeb, negativní s jejich neuspokojením. Kognitivní 

hodnocení představují uvědomované úsudky o spokojenosti se svým životem. Respondenti 

odpovídají o častosti svých pocitů na šestibodové škále od 1 – téměř vždy po 6 – téměř nikdy. 

Vnitřní konzistence nástroje (Cronbach alfa) se pohybuje od 0,74 po 0,77 pro každou 

subškálu. Analýza zjištěných dat bude probíhat statistickým softwarovým balíčkem STATA. 
Spolehlivost a platnost nástrojů bude stanovena za použití Cronbachovy a faktorové analýzy. 

Pro charakterizaci uspokojení z práce a subjektivní pohodu porodních asistentek budou 

počítány popisné a interferenční statistiky. Další nezávislé proměnné budou testovány 

nepárovým t-testu a analýzou rozptylu (p <0,05). Překlady nástrojů SEHP a MMSS 

z angličtiny do národních jazyků byly realizovány všemi spoluřešitelskými institucemi 

stejnou metodou (forward-back dvěma nezávislými překladateli) ve druhé polovině roku 

2012, nástroj PWI-A je veřejně dostupný v několika jazykových verzích na webových 

stránkách organizace Australian Centre on Quality of Life (Translations of the Personal 

Wellbeing Index 2013). 

 

Závěr 

Porodní asistentky se řadí mezi zaměstnance, jejichž životy jsou plně ovlivněny kvalitou 

pracovního života v důsledku dynamických změn v pracovním prostředí. Nadměrné zatížení a 

špatné pracovní podmínky vedou ke zvyšování úrovně stresu a k vyčerpání. To vše se odráží 

v nezdravém životním stylu, což může snižovat pracovní spokojenost. Proto je důležité tuto 

problematiku řešit. Pracovní podmínky ovlivňují produktivitu pracovníků, která je důležitá 

pro růst a rozvoj zdravotnické organizace. Protože v České republice a v zahraničí zcela 

absentují výzkumné studie zabývající se vztahem pracovní spokojenosti k subjektivní pohodě 

(k subjektivní kvalitě života) porodních asistentek, považujeme za důležité se této 

problematice věnovat. Stejně tak jako zjistit jak jsou porodní asistentky spokojeny v jiných 

zemích a porovnat výsledky pracovní spokojenosti jednotlivých zemí. Výsledky budou také 

sloužit k vytvoření podkladů možného posuzování úrovně pracovní spokojenosti porodních 

asistentek pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a další zřizovatele nemocnic. Použité výzkumné 

nástroje bychom rády standardizovaly a validizovaly v ČR.  

 

Příspěvek je dedikován projektem SGS21/LF/2013 Pracovní spokojenost porodních asistentek 

– mezinárodní komparační studie 
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KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETICKOU ULCERÁCIOU 

THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DIABETIC ULCERATION 

 

Jana Nemcová, Ivan Farský, Edita Hlinková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,                              

Ústav ošetrovateľstva  

 

Abstrakt 

Cieľ: Cieľom práce bolo zmerať kvalitu života u pacientov s diabetickou ulceráciou a  

porovnať ju s populačnými normami u zdravých. Ďalším cieľom bolo identifikovať vzájomné 

vzťahy medzi kvalitou života pacientov a vybranými klinickými parametrami. Súbor 

a metodika: Do súboru bolo zaradených 46 pacientov (priemerný vek 59,3 ± 8,5 roka). Z toho 

bolo 11 žien a 35 mužov. Na meranie kvality života sme použili dotazník WHOQOL-BREF, 

ktorý posudzuje kvalitu života v 4 oblastiach: fyzické zdravie, psychickej zdravie, sociálne 

vzťahy a prostredie. Taktiež respondenti hodnotili celkovú kvalitu života a celkovú 

spokojnosť so svojim zdravím. Výsledky: Pacienti hodnotili najhoršie oblasť fyzického 

zdravia približne v priemere na úrovni 43%, psychické zdravie, sociálne vzťahy a prostredie 

hodnotili približne rovnako (58%,59% a 57%). Vo všetkých oblastiach, ako aj celkovej 

kvalite života a spokojnosti so zdravým uvádzali pacienti nižšie priemerné hodnoty ako 

zdravá populácia. Zistili sme vzájomné negatívne korelácie medzi intenzitou bolesti nôh 

a celkovou kvalitou života, spokojnosťou so zdravím a fyzickým zdravím. Prekvapujúcim 

zistením bola stredne silná pozitívna korelácia medzi dĺžkou liečenia ulcerácie 

a spokojnosťou s prostredím. Záver: Diabetické ulcerácie majú výrazne negatívny dopad na 

kvalitu života, pričom najvýraznejší vplyv na hodnotenie celkovej kvality života, spokojnosti 

so zdravím a fyzickým zdravím má intenzita bolesti nôh. To naznačuje, že zlyháva 

manažment bolesti.   

Kľúčové slová: kvalita života, diabetická ulcerácia, dotazník WHOQOL-BREF 

Abstract 

Aim: The aim of the study was to measure quality of life in patients with diabetic foot  

ulceration and compared with population norms in healthy. Another objective was to identify 

the relationships between quality of life of patients and selected clinical parameters. Sample 

and methods: The sample included  46 patients (mean age 59.3 ± 8.5 years). There were 11 

women and 35 men. To measure the quality of life we used the WHOQOL-BREF 

questionnaire, which assesses the quality of life in four areas: physical health, psychological 

health, social relationships and environment. Also respondents evaluated  overall quality of 

life and overall satisfaction with their health. Results: Patients evaluated as the worst area 

physical health, on average, 43%, psychological health, social relationships and environment 

rated about the same (58%, 59% and 57%). In all areas, as well as overall quality of life and 

satisfaction with healthy patients reported lower average values than healthy population. We 

found a negative cross-correlation between the intensity of leg pain and overall quality of life, 

satisfaction with health and physical health. Surprising finding was a moderate positive 

correlation between the length of ulcer healing and satisfaction with the environment finding 

was a moderate positive correlation between the length of ulcer healing and satisfaction with 

the environment. Conclusion: Diabetic ulcers have a significant negative impact on quality of 

life, with the most significant impact on the overall assessment of quality of life, satisfaction 

with health and physical health is the intensity of leg pain. This suggests that the pain 

management fail. 

Key words: quality of life, diabetic ulceration,  questionnaire WHOQOL-BREF 
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HODNOTENIE VÝSLEDKOV OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 

U IMOBILNÉHO PACIENTA KLASIFIKAČNÝM SYSTÉMOM NOC 

EVALUATION OF THE RESULTS OF NURSING CARE IN IMMOBILE PATIENT 

WITH NOC  CLASSIFICATION SYSTEMS 

 

Mária Novysedláková 

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku 

 

Abstrakt 

Imobilita je funkčný stav, pri ktorom človek nie je schopný voľného, rytmického a účelného 

pohybu, následkom čoho je pripútaný na posteľ alebo odkázaný na invalidný vozík. 

Predstavuje vážne zdravotné riziko pre ktorúkoľvek vekovú kategóriu. Cieľ:  Zistiť možnosti 

využitia klasifikačného systému NOC na zhodnotenie efektivity aplikovaných intervencií u 

imobilných  pacientov.  Metódy: Pre potreby prieskumu sme použili na získanie 

údajov Barthelovej test základných denných aktivít – ADL a klasifikačný systém NOC 

zameraných na posúdenie fyzických a psycho- kognitívnych následkov imobility.  Výsledky: 

Na základe hodnotenia prostredníctvom Barthelovej testu ADL, tvorili imobilní pacienti 

s ťažkým stupňom závislosti až 72 %. U imobilných pacientov s vysokým stupňom závislosti 

v hodnotených indikátoroch pohybového systému boli značné následky imobility u 40,28 % – 

znížená svalová sila, vznik svalových kontraktúr. V oblasti    kardiovaskulárneho systému 

sme zistili   mierne následky imobility u 31,94 % - závrate/zamdlievanie pri zmene polohy, 

nízky tlak vo vzpriamenej polohe. V oblasti respiračného systému tvorili mierne následky 

27,78 % a značné následky imobility15,28 % - narušený očisťovací a kašľací mechanizmus. 

V oblasti tráviaceho systému sme zistili   značné následky imobility u 11,11 % -  

nechutenstvo, znížený príjem stravy, znížený príjem tekutín, inkontinencia stolice,  vážne 

následky   4,17 % - zápcha. Značné následky v oblasti nervového systému a psychických 

funkcií boli u  48,61 % - poruchy rovnováhy, znížená orientácia, apatia, poruchy spánku 

imobilných pacientov a vážne u 11,11 % - apatia, poruchy spánku. V hodnotených 

indikátoroch sociálnych zmien bola zaznamenaná hodnota vážny následok u  26,39 % - 

nezáujem o dianie okolo seba, sociálna izolácia, neochota spolupracovať.  Záver: 

Z prezentovaných výsledkov prieskumu vyplýva, že klasifikačný systém NOC identifikoval 

pretrvávanie ošetrovateľských problémov pri hodnotení  jednotlivých indikátorov imobility.   

Jeho používanie je predpokladom na precízne vyhodnotenie výsledkov ošetrovateľských 

činností.   

Kľúčové slová: imobilný pacient, klasifikačný systém NOC, posúdenie, intervencie  

Abstract 

Immobility is a functional condition in which a person is unable to free, rhythmic and 

purposeful movement, resulting in a bedridden and dependent on a wheelchair. Presents a 

serious health risk for any age group. Aim: Investigate the possibility of using NOC 

classification system to evaluate the effectiveness of interventions applied in immobile 

patients. Methods: For the purpose of the survey was used to obtain data Barthel index basic 

daily activities - ADL and NOC classification system designed to assess the psycho-

physiological and cognitive effects of immobility. Result: Based on the evaluation of   ADL, 

were immobile patients with severe addiction to 72%. Immobile patients with a high degree of 

dependence on the evaluated indicators. Musculoskeletal were significant effects of 

immobility at 40.28 % - decreased muscle strength, muscle contracture formation. In the 

cardiovascular system, we found moderate effects of immobility at 31.94 % - vertigo /  

fainting when changing position, low pressure in the upright position. In the respiratory 

system were slightly consequences of 27.78 % and significant consequences imobility15.28 % 
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- supresses cough and impaired detoxification mechanism. In the digestive system, we found 

significant effects of immobility at 11.11 % - loss of appetite, decreased food intake, 

decreased fluid intake, fecal incontinence, serious 4.17 % - constipation. Significant 

consequences in the nervous system and mental functions were at 48.61% - balance disorder, 

impaired orientation, apathy, sleep disturbances immobile patients and severe in 11.11 % - 

apathy, sleep disturbances. In the evaluation indicators of social change was recorded value 

result in serious 26,39% - lack of interest in what is happening around them, social isolation, 

unwillingness to cooperate. Conclusion: The presented results of the survey show that the 

classification system NOC nursing the persistence of the problems identified in the evaluation 

of the indicators immobility. Its use is a prerequisite for a thorough evaluation of the results of 

nursing actions. 

Keywords:  immobile patient, NOC classification system, assessment, interventions 

Úvod 

Imobilita je definovaná ako funkčný stav pri ktorom človek nie je schopný voľného, 

rytmického a účelného pohybu, následkom čoho je pripútaný na posteľ alebo odkázaný na 

invalidný vozík (Poledníková a kol., 2006, s. 62).  

Imobilný pacient je závislý na pomoci iných. Tu je dôležitá úloha sestry v ošetrovateľstve, 

predovšetkým sestry ako koordinátorky-manažérky, ktorá  riadi celú komplexnú 

ošetrovateľskú starostlivosť (Hudáková, 2011).  

Zodpovedné a starostlivé posúdenie imobilného pacienta sestrou má značný význam pre 

lekára a pre jeho rozhodovanie o spôsoboch diagnostiky a liečby. Napríklad posúdenie 

imobility  u geriatrických pacientov umožňuje využitie postupov a metód prispievajúcich ku 

kvalite života chorých, ku zvyšovaniu ich sebestačnosti a v neposlednom rade i k predĺženiu 

života (Rapčíková, 2007, s. 40).  Pri posudzovaní problémov s pohybovou aktivitou sa sestra 

zameriava na identifikáciu rizikových pacientov s chorobami pohybového, srdcovocievneho, 

pľúcneho a nervového systému, na pacientov s kvalitatívnou poruchou vedomia, so zníženou 

citlivosťou na bolesť, s karenciou bielkovín, imobilných, na vozíku, seniorov (Tomagová a 

kol., 2008 s. 89 – 100).  

V rámci hodnotenia efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti sme použili klasifikačný 

systém NOC (Nursing Outcomes Classification) na zhodnotenie efektivity aplikovaných 

intervencií  u imobilných pacientov. Ako uvádza Vörösová (2007), štandardizovanými 

výsledkami môžeme vyhodnocovať efektivitu aplikovaných intervencií a činností, ktorými sa 

usilujeme dosiahnuť stanovené ciele. Každý z NOC výsledkov obsahuje skupinu indikátorov 

starostlivosti s hodnotením podľa doporučených škál.  

 

Cieľ  

Zistiť možnosti využitia klasifikačného systému NOC na zhodnotenie efektivity aplikovaných 

intervencií u imobilných pacientov. 

Súbor a metodika prieskumu 

Prieskumnú vzorku tvorilo 100 pacientov zo zariadenia sociálnych služieb s rôznym stupňom 

závislosti hodnoteným prostredníctvom Barthelovej testu. Prieskumnú vzorku tvorili   

imobilní pacienti s ťažkým stupňom závislosti 72 %, pacientov so stredným stupňom 

závislosti 18 % a  s miernym stupňom závislosti 10 %. U imobilných pacientov s vysokým 

stupňom závislosti bola príčinou imobility skleróza multiplex – 6,94 %, NCMP – 9,72 %, 

DMO – 19,44 % a demenciu – 26,39 %. Ako ostatné príčiny   imobility boli uvedené: 

Parkinsonova chorobu, Alzheimerova chorobu, osteoporóza, kvadruparéza, stav po amputácii 

dolnej končatiny, obezitu, encephalopolyneuropathia, schizofrénia, organický 
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psychosyndróm, fraktúra femoru, mentálnu retardáciu. Vek imobilných pacientov sa 

pohyboval od 27 do 95 rokov. 

 

 

Graf 1: Vek respondentov s vysokým stupňom závislosti 

 

Metóda prieskumu 

Pre potreby prieskumu sme použili na získanie údajov prieskumný formulár, ktorý  sa skladal 

z Barthelovej testu základných denných aktivít – ADL index a z hodnotiacich formulárov 

zameraných na posúdenie fyzických a psycho- kognitívnych následkov imobility:  

Klasifikačný NOC systém: Následky imobility: fyzické 0204, Doména: funkčné zdravie 

Škála: od vážnych - po žiadne. Definícia: Rozsah kompromisu vo fyziologickom fungovaní, 

spôsobený zníženou fyzickou mobilitou (Moorhead, et al., 2008, s.395). 

Následky imobility: psycho-kognitívne 0205, Doména – funkčné zdravie (I), Trieda – 

mobilita (C), Škála – od vážnych po žiadne (n). Definícia: Rozsah kompromisu v psycho-

kognitívnom fungovaní spôsobený zníženou fyzickou mobilitou  (Moorhead et al., 2008, 

s.395).  

Prieskum bol realizovaný v mesiacoch október 2011 – január 2012. V októbri 2011 sme 

rozdali 100 prieskumných formulárov do troch zariadení sociálnych služieb poskytujúcich aj 

zdravotnú starostlivosť v regióne Orava.  Sociálne zariadenia sme si vybrali pre možnosť 

hodnotenie efektivity intervencií ošetrovateľskej starostlivosti u imobilných pacientov 

z dlhodobého hľadiska. Posudzovanie podľa uvedených formulárov realizovalo 8 sestier 

poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v daných sociálnych zariadeniach, 

s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo 6 sestry – na bakalárskom stupni a dve 

sestry na magisterskom stupni. Sestry boli poučené o hodnotení jednotlivými indikátormi.  

Návratnosť vyplnených prieskumných formulárov bola 100 %.  

 

Výsledky 

Následky imobility: fyzické 0204 
Pohybový systém (zameriavali sme sa na nasledovné indikátory následkov imobility): 

020401 znížená svalová sila, 020402 osteoporóza z inaktivity, 020403 ankylóza 

kĺbov/deformácia kĺbov, 020404 vznik svalových kontraktúr, 020405 fraktúra kostí. 

U imobilných pacientov s vysokým stupňom závislosti v hodnotených indikátoroch 

pohybového systému boli bez následkov imobility 1,39 % pacientov, malé následky imobility 

9,72 %, mierne následky imobility 40,28 %, značné následky 40,28 % imobilných pacientov – 

znížená svalová sila, vznik svalových kontraktúr a vážne následky – 8,33 % -  fraktúra kostí. 

Kardiovaskulárny systém (zameriavali sme sa na nasledovné indikátory následkov 

imobility): 020406 závrate/zamdlievanie pri zmene polohy, 020407 hydrostatický edém, 

020408 nízky tlak vo vzpriamenej polohe, 020409 venózne zrážanie krvi/výskyt trombov. 
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V oblasti v hodnotených indikátoroch  kardiovaskulárneho systému sme zistili žiadne 

následky imobility u 27,78 %, malé následky imobility u 30,56 %, mierne následky 

imobility 31,94 % - závrate/zamdlievanie pri zmene polohy, nízky tlak vo vzpriamenej polohe 

značné následky imobility 9,72 %, vážne následky 0 %. 

Respiračný systém (zameriavali sme sa na indikátory imobility): 020410 narušený 

očisťovací a kašľací mechanizmus, 020411 zápal pľúc/infekcie dýchacích ciest, 020412 

zvýšená telesná teplota/horúčka. 

V oblasti respiračného systému tvorili žiadne následky imobility v hodnotených 

ukazovateľoch respiračného systému 29,17 %, malé následky 25,00 %, mierne následky 

27,78 %, značné následky imobility15,28 % - narušený očisťovací a kašľaci mechanizmus, 

vážne následky 2,78 %  - zápal pľúc/infekcie dýchacích ciest, zvýšená telesná 

teplota/horúčka. 

Tráviaci systém (zameriavali sme sa na indikátory následkov imobility): 020413 

nechutenstvo, 020414 znížená hmotnosť, 020415 znížený príjem stravy, 020416 znížený 

príjem tekutín/dehydratácia, 020417 zápcha, 020418 inkontinencia stolice. 

V oblasti tráviaceho systému sme zistili 20,83 %, malé následky 37,50 %, mierne následky 

26,39 %, značné následky  11,11 % -  nechutenstvo, znížený príjem stravy, znížený príjem 

tekutín, inkontinencia stolice,  vážne následky  z 4,17 % - zápcha. 

Urogenitálny systém (zameriavali sme sa na indikátory   imobility): 020419 retencia 

moču, 020420 inkontinencia moču, 020421 infekcia močového traktu. V rámci 

urogenitálneho systému u imobilných pacientov s vysokým stupňom závislosti tvorili žiadne 

následky imobility v hodnotených indikátoroch urogenitálneho systému 4,17 %, malé 

následky 34,72 %, mierne následky 40,28 %  -  inkontinencia moču,  značné následky 

15,28 %,  vážne 5,56 %. 

Kožný systém (zameriavali sme sa na indikátory  imobility): 

020422 tlaková bolesť, 020423 začervenanie kože, 020424 neblednúci erytém – tlakové lézie 

bez poškodenia kože, 020425 pľuzgier – tlakové lézie s čiastočným poškodením kože, 020426 

nekróza – tlakové lézie so zničením tkanív medzi kosťou a pokožkou, 020427 vred. 

V oblasti  hodnotených indikátoroch kožného systému tvorili žiadne následky 

imobility 36,11 %, malé následky malo 37,50 % imobilných pacientov - tlaková bolesť, 

mierne následky imobility v oblasti kožného systému  18,06 % -  začervenanie kože, značné 

následky 6,94 % - neblednúci erytém, vážne 1,39 % - tlakové lézie s čiastočným poškodením 

kože.  

 

Následky imobility: psycho-kognitívne 0205 

Nervový systém a psychické zmeny, 020501 Poruchy koordinácie pohybov/Poruchy 

rovnováhy, 020502 Znížená pozornosť, 020503 Znížená orientácia, 020504 Znížený záujem 

a motivácia, 020505 Nepokoj, dráždivosť, 020506 Depresia, 020507 Apatia, 020508 Poruchy 

spánku. U imobilných pacientov s vysokým stupňom závislosti tvorili žiadne následky 

imobility 0 %, malé následky 12,50 %.  pri miernych boli zaznamenané  27,78 %, značné 

následky boli u  48,61 % - poruchy rovnováhy, znížená orientácia, apatia, poruchy spánku 

imobilných klientov a vážne u 11,11 % - apatia, poruchy spánku.  

Sociálne zmeny (zameriavali sme sa na nasledovné indikátory   imobility): 

020509 Nezáujem o dianie okolo seba/ znížený záujem o dianie okolo seba, 020510 Sociálna 

izolácia, 020511 Neochota spolupracovať, 020512 Znížený záujem o úpravu zovňajšku, 

020513 Negatívny obraz o tele. Výsledky ukazujú, že u imobilných pacientov s vysokým 

stupňom závislosti tvorili žiadne následky imobility v hodnotených indikátoroch sociálnych 

zmien 1,39 %, malé následky 11,11 %, pri miernych následkoch imobility v oblasti 

sociálnych zmien bola zaznamenaná hodnota 26,39 %,  značné následky imobility 
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v sledovaných indikátoroch  boli u 34,72 % imobilných pacientov a vážne 26,39 % - 

nezáujem o dianie okolo seba, sociálna izolácia, neochota spolupracovať.  

Diskusia 

V starostlivosti o imobilného pacienta chýba prostriedok, ktorým by sme mohli hodnotiť 

dosiahnuté ošetrovateľské výsledky,  efektivitu starostlivosti  a dosiahnuté zmeny. Vo väčšine 

prípadov ide o dlhodobú starostlivosť, ktorá si vyžaduje precízne plánovanie a tiež hodnotenie 

dosiahnutých výsledkov.  

Výsledky u pacienta predstavujú stavy, ktoré sa menia a môžu sa merať a porovnávať so 

začiatočným stavom (Vörösová, 2007).  

Našim hlavným cieľom bolo zistiť možnosti využitia klasifikačného systému NOC na 

zhodnotenie efektivity aplikovaných intervencií u imobilných pacientov.  

U imobilných pacientov s vysokým stupňom závislosti boli v hodnotených fyzických 

indikátoroch vážne a značné následky  hlavne v pohybovom systéme 48,61 %, 

v urogenitálnom systéme 20,84 %, v oblasti respiračného systému 18,08 %, v tráviacom 

systéme 15,28 %, v kardiovaskulárnom systéme 9,72 %,  v oblasti kožného systému 8,33 %.  

Navrhované NOC výsledky v oblasti pohybového systému: pacient (špecifikovanie časového 

rámca): zvýši fyzickú aktivitu, dosiahne spoločne určené ciele v oblasti pohyblivosti (chôdza, 

presun z lôžka na invalidný vozík, pohyb po schodoch...), verbalizuje pocit väčšej sily 

a schopnosť pohybovať sa, demonštruje používanie kompenzačných pomôcok (napr. 

invalidný vozík, chodítko) na zvýšenie pohyblivosti, ovláda zásady bezpečnosti pri používaní 

kompenzačných pomôcok, dosiahne samostatnosť v cvičení (Ackley, Ladwig, 2008, s. 543 – 

557). U imobilných pacientoch sa správnym prístupom v spolupráci s fyzioterapeutmi 

dosahujú veľmi dobré výsledky. Ak sa včas začne mobilizačný program a špecifické techniky, 

mnohé anatomické a funkčné zmeny imobilizačného syndrómu môžu byť minimalizované 

a môže sa predísť patologickým komplikáciám. Mobilizácia pacientov s vysokým deficitom 

pohybových aktivít pri denných činnostiach predstavuje pre sestry nielen psychickú, ale aj 

fyzickú záťaž. Rovnako tak pre pacientov je často bolestivou záležitosťou, spojenou s 

nepohodou a dyskomfortom (Hudáková, 2010, s. 63).   

Psycho - kognitívne následky imobility v oblasti nervového systému a psychických zmien 

u pacientov s vysokým stupňom závislosti tvorili vážne a značné následky imobility 59,72 % 

a v hodnotených indikátoroch sociálnych zmien 61,11 %.  

Psychologickú a sociálnu oblasť je možné pre potreby posúdenia použiť ako 

psychosociálnu doménu. Posudzovanie musí byť kontinuálne s ohľadom na stav 

pacienta, progresiu ochorenia,  vek, aktuálny zdravotný stav, osobnostné charakteristiky, 

hodnotové preferencie, sociálne zázemie pacienta (rodiny, blízkych), (O`Conor, Aranda, 

2005).   

Z ošetrovateľských diagnóz podľa klasifikačného systému NANDA by mali vychádzať 

špecifické ciele, ako aj intervencie týkajúce sa inaktivity – Narušená pohyblivosť, Deficit 

sebaopatery pri kúpaní/hygiene, Deficit sebaopatery pri obliekaní/úprave, Deficit sebaopatery 

pri jedení/stravovaní, Deficit sebaopatery pri vyprázdňovaní, Riziko poškodenia, Intolerancia 

aktivity, Neefektívna tkanivová perfúzia, Narušené prehĺtanie, Nevyvážená výživa – menší 

príjem ako telesná potreba, Neefektívne dýchanie, Narušená kožná integrita, Riziko infekcie, 

Funkčná inkontinencia moču, Úplná inkontinencia moču, Retencia moču, Zápcha, 

Inkontinencia stolice, Narušený spánok, Narušené zmyslové vnímanie: všetky zmysly, 

Neefektívny sexuálny vzorec, Neefektívne zvládanie záťaže, Narušený obraz tela, 

Bezmocnosť, Sociálna izolácia (Gurková a kol., 2009, s. 45 – 58). 
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Záver 

Zhodnotením výsledkov aplikovaných intervencií u imobilných pacientov sme zistili 

prítomnosť   fyzických i psycho-kognitívnych následkov imobility. Navrhujeme uplatňovať 

ošetrovateľské intervencie z vyššie uvedených ošetrovateľských diagnóz a hodnotiť výsledky  

pri uspokojovaní potrieb imobilných pacientov so zameraním na fyzické a psycho-kognitívne 

prejavy imobility.  

Našim príspevkom sme chceli poukázať, že v starostlivosti o imobilného pacienta chýba 

prostriedok, ktorým by sme mohli hodnotiť dosiahnuté ošetrovateľské výsledky. Sestra 

poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,  v ktorom pracuje 

s klasifikačným systémom NANDA. Logickým napojením na existujúce systémy klasifikácií 

NOC, NIC v oblasti ošetrovateľstva  môžeme vyhodnocovať efektivitu činnosti, ktoré 

vykonáva sestra pri priamej aj nepriamej starostlivosti o pacienta. 
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Abstrakt 

Cíl: Cílem našeho příspěvku bylo zjistit vztah mezi konstrukty kvality života související se 

zdravím Health Related Quality of Life, používaný ve standardní zkratce HRQoL a  

subjektivní pohody Subjective well-being, používaný ve standardně zavedené zkratce SWB, 

u pacientů s chronickým onemocněním, konkrétně bronchiálním astmatem. Zaměřujeme se na 

diskriminační validitu obou konstruktů. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 316 pacientů, 

kteří byli vyšetřeni na plicní ambulanci ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. HRQoL byla 

hodnocena prostřednictvím zkrácené verze Dotazníku kvality života astmatiků (Mini Asthma 

Quality of Life Questionnaire, Mini AQLQ), SWB prostřednictvím Indexu osobní pohody 

(Personal Wellbeing Index, PWI). Ke zjištění závislosti mezi vybranými proměnnými byl 

použit Pearsonův korelační koeficient a lineární regresní analýza. Diskriminační validitu jsme 

zkoumali prostřednictvím zkoumání rozdílů v HRQoL a SWB z hlediska vybraných klinických 

proměnných. Rozdíly v HRQoL a SWB byly zjišťovány vícefaktorovou analýzou rozptylu 

(ANOVA). Výsledky: Korelace mezi HRQoL (operacionalizované prostřednictvím 

MiniAQLQ) a SWB (operacionalizované prostřednictvím PWI) jsou pozitivní a středně silné. 

Percepce kontroly astmatu byla identifikovaná jako signifikantní prediktor obou konstruktů, 

avšak vytvářela vyšší míru variability v rámci HRQoL.  Závěr: SWB a HRQoL představují 

související, avšak odlišné konstrukty. Výsledky podporují chápání HRQoL jako konstruktu 

založeném na větší míře klinických proměnných než je tomu u SWB.  

Klíčová slova: kvalita života související se zdravím, pacient, chronické onemocnění, 

subjektivní pohoda, bronchiální astma 

Abstract 

Aim: The goal of our contribution is to determine the relationship between the health related 

quality of life (usually abbreviated as HRQoL) and subjective well-being (usually abreviated 

as SWB) of patients with chronic disease, namely bronchial asthma. In our work we focus on 

discriminatory validity of both constructs. Methods: A research sample consists of 316 

patients examined at the Pulmonary Clinic of the University Hospital in Ostrava-Poruba. 

HRQoL was assessed by short version of the Asthma Quality of Life Questionnaire (Mini 

AQLQ) and SWB was assessed by Personal Wellbeing Index (PWI). Pearson's correlation 

coefficient and linear regression analysis have been used for evaluation of dependencies 

between selected variables. Discriminant validity was explored by examination of differences 

between HRQoL and SWB relevant to selected clinical variables. Differences in HRQoL and 



101 

 

SWB were detected by utilization of multi-factor analysis of variance (ANOVA). Results: The 

correlation between the HRQoL (assessed by MiniAQLQ) and SWB (assessed by PWI) are 

positive and moderately strong. Perception of asthma control has been identified as a 

significant predictor of both constructs, however, it created greater variance in the context of 

HRQoL. Conclusion: SWB and HRQoL are related but distinct constructs. The results 

support the understanding of HRQoL as a construct based on larger set of clinical variables 

compared to SWB. 

Keywords: health-related quality of life, patient, chronic disease, subjective well-being, 

bronchial asthma 
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QUALITY NURSING CARE 
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Abstrakt  

V súčasnej dobe sa v prístupe k  pacientom a  zabezpečovaní kvality ošetrovateľskej 

starostlivosti kladie značný dôraz na dodržiavanie zásad etiky a rešpektovania dôstojnosti. 

Tento prístup, spoločne so stúpajúcou vzdelanostnou úrovňou sestier by mali byť zárukou, že 

starostlivosť o pacientov dosiahne kvalitatívne vyšší stupeň. Cieľ: Zistiť či úroveň vzdelania 

sestier a etický prístup patria k podstatným faktorom poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej 

starostlivosti.  Metódy: Za účelom zberu dát sme využili metódu dotazníka vlastnej 

konštrukcie. Stanovili sme dve pracovné hypotézy. Vzájomnú závislosť sledovaných javov 

sme zisťovali pomocou Pearsonovho Chi-kvadrát testu a intenzitu závislosti pomocou Phi-

korelačného a Cramer´s V koeficientu.  Výsledky: Väčšina zo 435 respondentov poukázala na 

význam úrovne dosiahnutého vzdelania a adekvátneho etického prístupu k pacientom 

v súvislosti s realizáciou kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vzájomná závislosť bola 

potvrdená Pearsonovým Chi-kvadrát testom pri počte odpovedí n = 870. Prvá hypotéza sa 

potvrdila: hodnota vzájomnej závislosti skúmaných javov, a to úrovne vzdelania sestier 

a kvality poskytovanej starostlivosti bola 16, 281, hladina významnosti 0,00099 a vzájomná 

sila závislosti vyjadrená Phi-korelačným a Cramer´s V koeficientom mala hodnotu 0,1368, čo 

je mierna závislosť. Druhá hypotéza sa potvrdila: hodnota vzájomnej závislosti skúmaných 

javov, a  to vzdelania sestier a adekvátneho etického prístupu k pacientom bola 19,726, 

hladina významnosti 0,00019344 a vzájomná sila závislosti predstavovala 0,1506, čo je 

mierna závislosť.  Závery: Z výsledkov odpovedí respondentov vyplýva, že etický prístup 

a úroveň vzdelania sestier patria medzi kľúčové faktory determinujúce kvalitnú 

ošetrovateľskú starostlivosť. 

Kľúčové slová: etický prístup, vzdelanie, kvalita, ošetrovateľská starostlivosť 

Abstract 

Currently, professional approach to the sick and quality assurance in nursing care requires 

considerable emphasis on  the principles of ethics and respect for the dignity of the patients. 

This  approach,  together  with  the  increasing  level  of education of nurses should ensure 

that that patient care will reach a higher level of quality.Aim: Determine whether the level of 

education of nurses and ethical approach include an essential element in providing quality 

nursing care. Methods: For data collection, we has used the method of questionnaire of our 

own design. We have established two working hypotheses. Interdependence of the observed 

phenomena was established by Pearson's Chi-square test and the intensity-dependent 

correlation with Phi and Cramer's V coefficient. Results: Most of the 435 respondents 

highlighted the importance of dependence with reached education and adequate ethical 

approach to the sick in their implementation of quality nursing care. The interdependence has 

been confirmed by Pearson's Chi-square test for the number of responses n= 870. First 

hypothesis has been proved: the value of the interdependence of phenomena studied, and the 

level of education of nurses and quality of care were 16.281, level of significance was 

0.00099 and power of mutual dependence expressed Phi-correlation and Cramer's V 
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coefficient had a value of 0.1368, what is a mild dependence. Second hypothesis has been 

proved: the value of the interdependence of phenomena studied, and the education of nurses 

and adequate ethical approach to the sick was 19.726, significance level was 0.00019344 and 

power of mutual dependence was 0.1506, which is a mild dependence. 

Conclusions: The results of this research has proved that the ethical approach and the level of 

education of nurses belong to the key factors determining the quality of nursing care.  

Key words: ethical approach, education, quality, nursing care 

Úvod   

Úloha sestier v poskytovaní kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti je dnes tak komplexná, že  

nevyhnutný predpoklad jej poskytovania predstavuje sústavné vzdelávanie sestier.  

Kvalita poskytovanej zdravotnej, ale aj ošetrovateľskej starostlivosti je veľmi aktuálnou 

témou nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v širokej verejnosti. Pacienti očakávajú, že 

im budú poskytnuté kvalitné, efektívne a štandardné služby a zdravotnícki pracovníci, t. j. i 

sestry očakávajú prostredie a vybavenie, v ktorom by bolo možné tieto služby poskytovať. 

Kvalita nemôže závisieť len od prostredia, vybavenia a iných materiálnych vecí. Vo veľkej 

miere závisí od spoluzúčastnených ľudí, od ich nadšenia, ochoty, šikovnosti, spokojnosti 

a v neposlednom rade aj od ich vzdelania (Kováčiková, 2008, s. 116). 

Vo vzdelávaní sestier kladieme dôraz na to, že ich práca je určitým procesom a je založená 

na interpersonálnych vzťahoch. V najširších morálnych súvislostiach sa poskytovanie 

ošetrovateľskej starostlivosti riadi Etickým kódexom sestier, ktorý vyjadruje základné ciele a 

hodnoty ošetrovateľského povolania (Novysedláková, Hudáková, 2010). 

Pacienti, okrem iných aspektov, sú odkázaní aj na adekvátne vedomosti a zručnosti aktérov 

ošetrovateľskej starostlivosti. V súvislosti so vzdelávaním sestier je vhodné a doporučené 

využívať tzv. prípadové štúdie. Ako uvádza Fobelová (2011, s. 84), prípadové štúdie môžu 

slúžiť ako určitý druh morálneho či kultúrneho vzoru, sú účinným nástrojom pre porozumenie 

morálnym problémom a sugestívnymi prostriedkami sprostredkovania etiky v aspekte praxe.   

Vhodným príkladom môže byť aj úsilná resuscitácia extrémne nezrelých novorodencov. Nie 

vždy sa sestry v myšlienkach stotožňujú  so záchranou života novorodenca za každú cenu, aj 

na úkor výrazne zníženej kvality jeho ďalšieho života. Preto je dôležité popísať najmä tie 

prípady, keď extrémne nezrelí novorodenci zachránení vďaka úsilnej a náročnej resuscitácii, 

žijú plnohodnotný život bez obmedzení (Šupínová, 2011). 

 

Cieľ  

Zistiť či  úroveň vzdelania sestier je podstatným faktorom podmieňujúcim poskytovanie 

kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti 

Zistiť či vzdelanie sestier ovplyvňuje adekvátnu komunikáciu a zlepšenie prístupu 

k pacientom. 

 

Súbor a metodika   

Výskumný súbor tvorilo 435 respondentov – sestier (433 žien, 2 muži) vybraných metódou 

skupinového (trsového) výberu. Sestry pracovali na rôznych oddeleniach 12 nemocníc na 

území Slovenskej republiky. Respondentov sme rozdelili na 4 podskupiny podľa vzdelania. 

Druhy vzdelania: stredoškolské - 74 (17,01 %), špecializačné štúdium – 122 (28,05 %), vyššie 

odborné - 89 (20,46 %), vysokoškolské – 150 (34, 48 %) respondentov. Priemerný vek sestier 

bol 40,09 roka a priemerná dĺžka praxe 20,35 roka. 

Výskum bol realizovaný v mesiacoch jún až november 2010 pomocou dotazníkovej 

metódy, s použitím dotazníka štruktúrovaného typu a vlastnej konštrukcie obsahujúceho 20 

otázok (19 uzavretých, kde sa respondenti mohli rozhodnúť pre jednu z viacerých možností 

odpovedí a 1 otázka bola otvorená).  
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(Prezentujeme len tie otázky a metodický postup, ktoré sú v kontexte so zameraním 

príspevku).  

Štatistické spracovanie empirických údajov vychádzalo z vyššie uvedených skutočností.  

Odpovede respondentov jednotlivých podskupín slúžili na porovnávanie vzdelania sestry 

s kvalitou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a ich štatistickým spracovaním sme 

chceli potvrdiť alebo zamietnuť stanovené hypotézy, zistiť vzájomnú závislosť sledovaných 

javov pomocou Pearsonovho Chi-kvadrát testu a vzájomnú intenzitu závislosti pomocou Phi-

korelačného a Cramer´s V koeficientu. Kritická hodnota Chi - kvadrát testu pri 3 stupňoch 

voľnosti a hladine významnosti menšej ako 1 % je podľa tabuliek 11,30. Ak je vypočítaná 

hodnota Chi - kvadrát testu vyššia ako kritická hodnota, usudzujeme, že medzi dvomi 

skúmanými javmi existuje štatistická závislosť.  

Na verifikáciu hypotéz sme použili kvantitatívne spracovanie empirických údajov, čo 

umožnilo ich štatistické spracovanie. Pre štatistické spracovanie jednotlivých otázok 

dotazníka využitých pri overovaní hypotéz slúžili odpovede respondentov s rôznym stupňom 

vzdelania, ktoré boli rozdelené na základe kvantitatívnej metodiky spracovania údajov 

v jednotlivých podskupinách na možnosti: vyhovuje a nevyhovuje a v programe Statistika  

štatisticky spracované. Jednotlivé podskupiny výskumného súboru neboli počtom identické, 

čo však štatistické spracovanie výsledkov výskumu nevyžaduje. 

 

Výsledky 

Hypotéza 1. Predpokladáme, že existuje vzťah medzi úrovňou vzdelania sestier 

a kvalitou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

Na verifikovanie danej hypotézy sme použili tieto otázky dotazníka: 

Otázka 1. Podľa vás, ktorý z uvedených faktorov najviac prispieva ku zvyšovaniu 

kvality ošetrovateľskej starostlivosti? 

 

Odpovede respondentov:  

a) vzdelanie sestry – 34 (7,82 %) respondentov, 

b) skúsenosti sestry – 142 (32,64 %) respondentov, 

c) záujem sestry – 136 (31,26 %) respondentov, 

d) osobnosť sestry – 49 (11,26 %) respondentov, 

e) iné –  74 (17,01 %) respondentov. 

 

 

Otázka 2. Myslíte si, že vyšší stupeň dosiahnutého vzdelania u sestier pozitívne vplýva 

na poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti? 

Odpovede respondentov:  

a) rozhodne áno – 60 (13,80 %) respondentov, 

b) skôr áno – 176 (40,46 %) respondentov, 

c) skôr nie – 105 (24,14 %) respondentov, 

d) rozhodne nie – 37 (8,50 %) respondentov 

e) neviem posúdiť – 57 (13,10 %) respondentov. 

 

Tab. 1 Odpovede respondentov na otázku 1. a 2. a zatriedenie súboru  

 SZŠ ŠŠ VOV VŠ SPOLU 

Vyhovuje 40 55 65 110 270 

Nevyhovuje 108 189 113 190 600 

Spolu 148 244 178 300 870 
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Vzájomná závislosť sledovaných javov:  

Pearson Chi-kvadrát test pri n = 870    Hodnota: 16,281    Hladina významnosti: 0,00099 

 

Vzájomná sila  závislosti 

Phi – korelačný koeficient 

Hodnota: 0,1368          Sila závislosti: mierna 

Cramer´s V koeficient  

Hodnota: 0,1368          Sila závislosti: mierna 

 

Hypotéza 2. Predpokladáme, že existuje vzťah medzi stupňom vzdelania sestier 

a adekvátnou  komunikáciou a  prístupom k pacientom. 

 

Na verifikovanie danej hypotézy sme použili tieto otázky dotazníka:  

 

Otázka 3. Jedným z atribútov kvality ošetrovateľskej starostlivosti je i adekvátny etický 

prístup k pacientom. V porovnaní so sestrami s nižším vzdelaním, sestry s vyšším 

vzdelaním dodržiavajú etické zásady vo svojej práci: 

 

Odpovede respondentov: 

a) viac ako iné sestry – 33 (7,59 %) respondentov, 

b) menej ako iné sestry – 7 (1,61 %) respondentov, 

c) neviem posúdiť - 80 (18,40 %) respondentov, 

d) na dodržiavanie  etických zásad má vzdelanie sestry minimálny vplyv – 315  

     (72,40 %) respondentov. 

 

Otázka 4. Myslíte si, že úroveň vzdelania sestry napomáha efektívnej komunikácii 

s pacientom? 

 

Odpovede respondentov: 

a) vzdelanie má jednoznačný vplyv na komunikáciu – 71 (16,32 %) respondentov, 

b) vzdelanie prispieva k efektívnej komunikácii len čiastočne – 76 (17,47 %) 

respondentov, 

c) pre efektívnu komunikáciu je rozhodujúca osobnosť sestry – 288 (66,21 %) 

respondentov. 

 

 

Tab. 2.  Odpovede respondentov na otázku 3. a 4. a zatriedenie súboru  

 SZŠ ŠŠ VOV VŠ SPOLU 

Vyhovuje 23 32 48 77 180 

Nevyhovuje 125 212 130 223 690 

Spolu 148 244 178 300 870 

 

Vzájomná závislosť sledovaných javov 

Pearson Chi-kvadrát test pri n = 870    Hodnota: 19,726    Hladina významnosti: 0,00019344 

 

Vzájomná sila  závislosti 

Phi – korelačný koeficient 

Hodnota: 0.1506          Sila závislosti: mierna 

Cramer´s V koeficient  

Hodnota: 0,1506          Sila závislosti: mierna 
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Diskusia 

Prvou hypotézou sme chceli overiť vzťah medzi vzdelaním sestry a kvalitou poskytovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti. Hypotéza sa nám potvrdila, pretože väčšina respondentov 

všetkých úrovní vzdelania (nSZŠ = 35 = 47,29 %, nŠŠ = 47 = 38,53 %, nVOV = 59 = 66,29 

%, nVŠ  = 95 = 63,34 %) odpovedala, že vyšší stupeň vzdelania sestry rozhodne, alebo skôr 

áno má pozitívny vplyv na poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti (N = 236 = 

54,24 %). 

Na porovnanie uvádzame prieskum autorky Gulášovej (2008) zameraný na zistenie 

postojov sestier k vysokoškolskému vzdelávaniu realizovaný vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach v Bratislave (FNsP Ružinov, FNsP Kramáre). Prieskumu sa zúčastnilo 230 

respondentov rôznych úrovní vzdelania (SZŠ = 60 = 26,50 %, ŠŠ = 90 = 39 %, VOV = 40 = 

17 %, Bc. = 30 = 13 %, Mgr. = 10 = 4,40 %). Predpoklad, že sestry vnímajú vysokoškolské 

vzdelanie ako  záruku  poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, potvrdilo 140 

respondentov (61 %) a 60 respondentov (27 %) si myslí, že absolvovanie vysokoškolského 

štúdia u sestry nemusí byť predpokladom  toho, že  sestra bude poskytovať kvalitnú 

ošetrovateľskú starostlivosť. Gulášová konštatuje, že sestry si uvedomujú skutočnosť, že 

stúpajúce nároky na poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť si z ich strany vyžadujú vyšší 

stupeň vzdelania a inú úroveň vedomostí, zručností a ochoty pomáhať. Z výsledkov daného 

výskumu vyplýva,  že vysokoškolské vzdelávanie je základným predpokladom plnenia stále 

sa zvyšujúcich nárokov kladených na povolanie sestry v súčasnosti i budúcnosti a je dôležité 

pre vnútorné uspokojenie sestier z dosiahnutej odbornosti a stupňa kvalifikovanosti.  

V druhej hypotéze sme predpokladali, že existuje vzťah medzi stupňom vzdelania sestier 

a adekvátnou komunikáciou a etickým prístupom k pacientom. Hypotéza sa nám potvrdila, 

pretože zo štatistického vyhodnotenia vyplynula mierna závislosť medzi uvedenými znakmi 

(nSZŠ = 23 = 31,08 %, nŠŠ = 32 = 23,77 %, nVOV = 48 = 56,19 %, nVŠ = 77 = 52,66 %).  

Musilová (2004) vo svojom výskume predpokladala, že sestry, ktoré absolvovali vyššie 

odborné vzdelanie,  používajú v prístupe k pacientom komunikačné zručnosti efektívnejšie 

ako sestry s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním, ako aj to, že tieto sestry 

v prístupe k pacientom produktívnejšie uplatňujú psychologické prvky. Jej predpoklady sa 

potvrdili. Výskumný súbor tvorilo 323 sestier (SZŠ = 146 = 48,70 %, VOV = 154 = 51,30 %) 

z Bratislavy  a Malaciek. 

Kollárová (2009) vo svojej štúdii o ľudských zdrojoch a manažmente kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti dáva do pozornosti rozsiahlu štúdiu Clarka a jeho 

spolupracovníkov z roku 2007, ktorí na vzorke 827 430 pacientov zo 733 nemocníc v 25 

štátoch USA mapovali a porovnávali stav spokojnosti  pacientov vo vzťahu k poskytovanej 

starostlivosti realizovanej registrovanými sestrami. Existujú signifikantne pozitívne vzťahy 

medzi dosiahnutým vzdelaním sestier a tým, do akej miery je pacient spokojný s 

poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou. V tejto súvislosti sa ukazuje potreba 

kontinuálneho vzdelávania sestier. Pacienti očakávajú, že im starostlivosť bude poskytovaná 

plne kvalifikovanými sestrami.  

 

Záver 

Z uvedených výskumov a nami realizovaného výskumu vyplýva, že úroveň vzdelania sestry 

rozhodne prispieva ku skvalitneniu ošetrovateľskej starostlivosti. Dlhodobou úlohou všetkých 

manažérov zdravotníckych zariadení by mala byť snaha o ďalšie vzdelávanie sestier a iných 

nelekárskych zdravotníckych pracovníkov. Len systematické celoživotné vzdelávanie môže 

zaistiť odbornú úroveň sestier a s ňou spojenú hrdosť na sesterskú profesiu. 
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VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V 

DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ  

 

THE USE OF ASSESSMENT TOOLS FOR ASSESSMENT OF COMPLICATIONS IN 

ORAL CAVITY IN CHILDREN UNDERGOING CHEMOTHERAPY   

 

Lucie Sikorová, Radka Bužgová 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

 

Abstrakt 

Cíl: Cílem je zjistit, který hodnotící nástroj je nejvhodnější pro posouzení komplikací v dutině 

ústní dětí, ve věku 2-18 let léčených chemoterapií a/nebo radioterapií. Metodika: Analýza 

příspěvků vyhledávaných v licencovaných a volně přístupných databází (PubMed, Medline, 

Google Scholar, Ebsco, Cochrane) za období 1985-2011. Výsledky: K posouzení komplikací v 

dutině ústní dětí léčených chamoterapií bylo identifikováno 6 vhodných hodnotících nástrojů. 

Většina z nich je modifikací hodnotících nástrojů určených dospělé populaci. K nejnovějším 

nástrojům náleží Children's International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES), která je od 

počátku vyvíjena pro dětské pacienty. Nejčastěji užívaná ve studiích byla hodnocena Oral 

Assessment Guide (OAG), která je všemi autory doporučována k užití. Závěr: OAG je 

vhodný hodnotící nástroj pro dětskou populaci. Jejím pozitivem jsou kromě možnosti 

stanovení stadia komplikací v dutině ústní také doporučené intervence pro jednotlivá stadia 

poškození dutiny ústní. Posouzení je vhodné k použití kvalifikovanou sestrou.    

 

Klíčová slova: hodnocení, nástroj, dítě, dutina ústní, mukozitida, chemoterapie 

 

Abstract 

Aim: The aim is to find out which assessment tool is the most suitable for an assessment of 

complications in the oral cavity in children, from the age of 2 to 18, who undergo 

chemotherapy and/or radiotherapy. Methods: Analysis of papers searched in licenced and 

freely available databases (PubMed, Medline, Google Scholar, Ebsco, Cochrane) in the period 

of 1985-2011. Results: For an assessment of complications in the oral cavity in children 

undergoing chemotherapy, six suitable assessment tools were identified. Most of them are a 

modification of assessment tools for an adult population. One of the newest assessment tool is 

Children's International Mucositis Evaluation Scale (ChIMES), which has been developed for 

paediatric patients from the very beginning. Oral Assessment Guide (OAG) is the most 

frequently used assessment tool in the studies and is recommended by all authors for the use.  

Conclusion: OAG is a suitable assessment tool for a children´s population. Its positive 

features are a possibility to determine a stage of complications in the oral cavity as well as 

recommended interventions for individual stages of the damage to the oral cavity. The 

assessment is suitable for the use by qualified nurses.     

 

Key words: assessment, tool, child, oral cavity, mucositis, chemotherapy  
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STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ 

STAROSTLIVOSTI 

WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE 

 

Mária Sováriová Soósová*, Jana Sušinková*, Mária Cenknerová** 
* 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, 

Košice  
** 

Personenbetreuung, Auhofstrasse 225, Viedeň, Rakúsko  

 

Abstrakt  

Cieľ: Cieľom práce bolo posúdenie výskytu stresu, stresorov, stratégií zvládania stresu 

a prediktorov stresu u sestier pracujúcich v oblasti paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti 

(POS).  Metódy: V rámci štúdie bol použitý štandardizovaný dotazník – Inventár copingových 

stratégií a dotazník zameraný na posúdenie stresu a stresujúcich situácií. Pri spracovaní 

údajov boli použité deskriptívne štatistické metódy a lineárna regresná analýza. Výsledky: 

Prieskumu sa zúčastnilo 68 sestier pracujúcich v oblasti POS s priemerným vekom 37,9 rokov 

a priemernou dĺžkou praxe v POS 8,22 rokov. Celkovo sme zaznamenali iba zriedkavý výskyt 

stresu v sledovanej vzorke sestier, pričom reakcie na stres sme zaznamenali najmä 

v emocionálnej a fyzickej oblasti. Najvýznamnejšími stresormi boli smrť a umieranie 

pacienta, pracovná záťaž (hlavne nedostatok personálu), pracovné prostredie a rodina 

pacienta. Sestry v stresových situáciách využívali viac príklonové stratégie  zvládania stresu – 

najmä riešenie problému a sociálnu oporu. Signifikantnými prediktormi stresu boli v tejto 

vzorke pasívne stratégie zvládania (sebaobviňovanie) a mladší vek. Tieto premenné 

vysvetľovali 26,6 % variability stresu u sestier pracujúcich v POS.  Záver: Ako optimálne sa 

javia programy zamerané na znižovanie vulnerability sestier, efektívnejšie využívanie 

aktívnych stratégií zvládania stresu a účinnejšiu komunikáciu s rodinou pacienta. 

Kľúčové slová: stres, sestry, paliatívna ošetrovateľská starostlivosť, reakcie na stres, stresory, 

zvládanie stresu  

Abstract 

Aim: The objective of this study was to assess the prevalence of stress, stressors, and coping 

strategies and stress predictors of stress in nurses working in palliative nursing care (PNC).  

Methods: The study used a standardized questionnaire - Coping Strategies Inventory and 

questionnaire aimed to assess stress and stressful situations. Data processing used descriptive 

statistical methods and linear regression analysis. The results were processed for statistical 

significance level α ≤ 0.05. Results: The survey was attended by 68 nurses working in PNC 

with an average age of 37.9 years and average length of practice in PNC 8.22 years. Overall, 

we observed only rare occurrence of stress in the study sample, nurses, and stress, we have 

seen particularly in the physical and emotional area. The highest stressors in nurses were 

death and dying, workload (particularly staff shortages), and working environment (especially 

inadequate equipment), and relations with patients’ family. In stressful situations nurses use 

more active stress coping strategies, especially problem-solving and social support. Self-

criticism and younger age have proved to be significant predictors of stress. These variables 

explained 26.6% of the variability of stress in nurses working in PNC. Conclusion: Training 

focused on decreasing vulnerability, using of more effective coping strategies, and usefull 

communication with patients’ family seems to be an appropriate solution to reduce stress. 

Key words: stress, nurses, palliative nursing care, reaction on stress, stressors, coping with 

stress 
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KOGNITÍVNA REHABILITÁCIA U PACIENTOV S DEMENCIOU- PILOTNÁ 

ŠTÚDIA 

COGNITIVE REHABILITATION PATIENTS WITH DEMENTIA  - PILOT STUDY 

 

Martina Tomagová, Michaela Miertová 

Ústav ošetrovateľstva,Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v 

Bratislave 

 

Abstrakt 

Cieľ: Cieľom pilotnej štúdie je prezentovať benefitykognitívnej rehabilitácie (KR) u 

pacientov s ľahkým až stredne ťažkým stupňom demencie v oblasti kognície, nálady, 

sebaopatery a spokojnosti. Metódy: Do KR bolo zaradených 11 pacientov, ich výber bol 

zámerný. KR prebiehala v období od apríla 2010 do mája 2012 v rámci Denného stacionára 

Psychiatrickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.Pre 

zber empirických údajov o pacientoch pred a po ukončení KR boli použité Wechslerova škála 

pamäti, Test cesty, Addenrooksky kognitívny test, Geriatrická škála depresie, Lawton-Brody 

IADL, bol realizovanýpološtruktúrovaný rozhovor za účelom zistenia spokojnosti pacientov. 

Výsledky: Registrovali sme niekoľko faktorov (dekompenzácia telesného stavu, progresia 

demencie, depresia), ktoré znížili spoluprácu pacientov acelý cyklus KR absolvovali iba 3 

pacientky. Benefity KR sme u nich zistili hlavne v oblasti podpory sociálneho kontaktu a 

spokojnosti pacientov. U 2 pacientok sme zaznamenali stabilizáciu klinického stavu, u 1 

pacientky bola prítomná progresia demencie. Záver: Vyvodzovanie jednoznačných záverov 

o benefitoch KR je problematické vzhľadom k tomu, že u pacientov sa uplatňuje komplexná 

terapia a nie je možné hodnotiť účinnosť jednotlivých stratégií separátne. Limitáciou štúdie je 

malý súbor respondentov. 

Kľúčové slová: kognitívna rehabilitácia, demencia 

Abstract 

Aim: Aim of pilot study is topresent benefits the cognitive rehabilitation of patients with mild 

and moderate stage of dementia in area cognitive functions, mood, self-care and satisfaction. 

Methods:11 patients with dementia were included in the cognitive rehabilitation (CR). CR 

was realized from April 2010 to May 2012 indaily out-patient unitClinic of Psychiatry 

University hospital Martin and Jessenius Faculty of Medicine in Martin.Empirical data about 

patients before and after cognitive rehabilitation were obtained by Wechsler Memory Scale, 

Trail Making Test, Addenbrooke´s Cognitive Examination, Geriatric Depression Scale, 

Lawton-Brody IADL, by semi-structured interview for assessment satisfactionof patients. 

Results: We registered some factors (decompensation of physical health status, dementia 

progression, depression) that decrease the patient´s compliance and only 3 patientsparticipated 

on all cognitive rehabilitation. We detected benefits of CR principally in area social contact 

and satisfaction. 2 patients had stable health status and 1 patient had present progression of 

dementia. Conclusion: Deduction of unambiguous conclusion about benefits of CR is 

complicated. Health care about patientswith dementia is complex and is problematic to 

evaluate effectiveness methods of care separately. Limitation our study is small sample of 

respondents. 

Keywords:cognitive rehabilitation, dementia 

Podporené projektom KEGA 054UK-4/2012 Meracie nástroje v geriatrickom ošetrovateľstve 

- tvorba elektronickej databázy. 
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VÝZNAM A OBSAH EDUKACE ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH POHLEDEM 

STUDENTŮ OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA  

THE IMPORTANCE AND CONTENT OF EDUCATING CANCER PATIENTS SEEN 

FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL NURSE STUDENTS  

 

Danuška Tomanová  

Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, Ústav společenských a humanitních věd 

 

Abstrakt  

Edukace jako součást ošetřovatelského procesu je dána vymezením Vyhláškou č. 55/2011. 

Obor 5341 R009 Všeobecná sestra připravuje studenty k plnění této součásti výkonu profese. 

V rámci projektu IGA 2012-2 FZV UP byl k cíli č. 3 a 4 prostřednictvím 

nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce zjišťován názor studentů na význam a 

obsah edukace onkologicky nemocných. Výsledky zjištění v cílech 3 a 4 byly komparovány 

s výsledky cílů č. 1 a 2 tohoto projektu. Komparace ukázala, že u našich studentů není 

vnímání edukace onkologicky nemocných závislé na motivaci k péči o ně ani na délce praxe 

jejich ošetřování. Součástí šetření bylo i mapování průběhu přípravy na ošetřování ON 

v rámci studijního programu. Studenti vyjadřují i jistotu v účinnost jejich vlastních 

edukačních postupů.     

Klíčová slova: všeobecná sestra, pregraduální příprava, edukace, význam edukace, obsah 

edukace    

Abstract 

Education as an integral constituent of the nursing process is defined in the Public Notice No. 

55/2011. The programme 5314 R009 General Nurse prepares students to perform this part of 

their profession. Under the IGA 2012-3 FZV UP project, in connection with the aim No. 3 

and 4, students’ attitudes towards the importance and meaning of educating cancer patients 

have been investigated using a specially designed, non-standardised questionnaire. In 

comparison with aims No. 1 and 2 of the project, it has been revealed that among the students 

the perception of education is relative neither to motivation to care for them, nor to the length 

of their work experience. The survey also mapped the course of preparations for caring for 

cancer patients within the study programme. Students show trust in their own educational 

processes. 

Key words: nurse, undergraduate preparation, education, importance of education, content of 

education, cancer patient, undergraduate preparation  

Úvod 

Ve světě i u nás v souvislosti s narůstajícím věkem obyvatelstva přibývají socioekonomické 

problémy spjaté s narůstající polymorbiditou v kategorii dlouhodobých nemocí, k nimž patří i 

onkologická onemocnění. Jedním z argumentů pro toto tvrzení je i v ČR vzrůstající incidence 

nádorových onemocnění. Nově registrovaných ON v ČR je dle statistiky 71 000 za rok a 

každých 8 minut je zjištěn nový pacient (Česká republika a rakovina v číslech, 2010; 

Infoservis VZP 19/2011, ČOS ČLS JEP, 2011 aj.). V minulosti onkologické nádory byly 

řešeny hlavně chirurgicky a sestra se v ošetřovatelské péči zaměřovala na ošetření 

chirurgického pacienta. S výzkumem v medicíně přibyly poznatky o dalších možnostech 

léčby onkologicky nemocných a postupem času se vyvinuly metody léčení, k nimž sestry 

musely rozvinout ošetřovatelské činnosti a tak přispět nejen k přežití u mnohých diagnóz, ale i 

ke kvalitě života ON. Nurses for a Healthler Tomorrow, která je reprezentujícím zastřešením 

43 sdružení a organizací ošetřovatelské péče, dala již před 40lety popud k vytvoření 



115 

 

komplexního programu ke snížení úmrtnosti, nemocnosti, k prevenci onkologických nemocí.  

Nastal posun ve vnímání ošetřovatelské péče, rozšířil se soubor rolí, které v profesi 

ošetřovatelské zajišťují bezpečnost a kvalitu života pacientů 

(http://www.nursesource.org/oncology.html). Vzrůstající profesionalita sester se promítla i do 

jejich pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Jednou ze zastávaných rolí je role 

edukátora (pedagoga). Vyhláška č. 55/2011 formuluje ve spektru činností nelékařských 

zdravotnických pracovníků také edukaci klientely.  Potřeba edukovat pacienty s onkologickou 

diagnózou vyplývá nejen z praktických zkušeností lékařů a sester v léčebném a 

ošetřovatelském procesu, ale je potvrzena odbornou literaturou v zahraničí i u nás (Wingard, 

R. 2005; Leino-Kilpi, H. a kol. 2005; Magurová, D., Majerníková, L. 2009°).  

 

Cíl práce 

V rámci projektu IGA 2012-2 FZV UP byly formulovány 4 cíle. 3. a 4. cíl mapoval přípravu 

na edukaci onkologicky nemocných v podmínkách studijního programu B5341 

Ošetřovatelství studijního oboru Všeobecná sestra. Byl zjišťován pohled studentů oboru VS 

na edukaci, na význam a obsah edukace onkologicky nemocných.  

 

Metodika 

Šetření bylo rozděleno do tří etap. V první etapě byl  na začátku studijního roku (září a říjen 

2012) 170 studentům všech tří ročníků prezenční a kombinované formy studia oboru 

Všeobecná sestra zadán dotazník s otevřenými položkami / otázkami na formy,  metody a 

obsah edukace onkologicky nemocných. Ve druhé etapě pak v dotazníku vlastní konstrukce 

ve 30 položkách vyjadřovaly studující názor na význam a obsah edukace a vyjadřovali názor 

na vlastní účinnost v edukaci. Třetí etapa spočívala v analýze pedagogických konstruktů, tj. 

sylabů vyučovacích předmětů s cílem zjistit, které předměty explicitně vyjadřují edukační 

činnosti všeobecné sestry a edukaci u onkologicky nemocných.  

 

Výsledky 

Odpovědí na otevřené otázky získané technikou sběru dat volným záznamem ukázaly, že v 

pojetí studentů je nejčastější formou edukace ústní sdělování /předávání informací 

onkologicky nemocným. Druhou formou jsou tištěné materiály zpracované ke konkrétním 

oblastem léčení. Spektrum metod edukace bylo studenty vyjádřeno slovesy informovat, 

předat, poskytnout informace, vyučovat (69%). Zde je patrná dominance edukátora, z hlediska 

didaktické teorie jde o transmisivní pojetí edukace. V menší míře se objevuje demonstrace a 

nácvik (20%). Rozhovor s ON byl zastoupen v malém počtu (11%).  Význam edukace ON 

všichni účastníci šetření potvrzují, je podle nich součástí ošetřovatelského procesu a pro 

pacienta má velký význam ve fázi léčení i po vyléčení při řešení životních situací spjatých s 

riziky relapsu onemocnění. Podporuje samostatnost, nezávislost ON, zvyšuje odpovědnost za 

sebepéči, zlepšuje kvalitu života, snižuje úzkost.  Pokud se studenti vyjadřovali k obsahu 

edukace ON, pak bylo zaznamenáno celkem 14 témat, která jsou podle názoru nezbytná v 

ošetřování této skupiny pacientů. K tématům patřily obsahy: režim života pacienta ve 

zdravotnickém zařízení, orientace ve zdravotnickém zařízení, vysvětlení informovaného 

souhlasu, lékový režim, bezpečné chování v době léčení, práva pacientů, prevence malnutrice 

a dietní režim, zvládání radioterapie a chemoterapie, možnosti zvládání bolesti a etapy 

nemoci, dovednost řešit náročné situace, možnosti aktivit v nemoci, sociální péče a podpora. 

Tato témata byla potvrzena i v následující etapě, kdy dotazníkem byla získávána představa 

studentů o obsahu edukace důležité pro pacienta. Pouze dvě témata se již ve druhé etapě 

nepotvrdila, neměla být delegována na všeobecnou sestru. Jedná se o vysvětlení diagnózy a 

výsledků vyšetření. Edukaci účastníci směřovali jak k pacientům, tak k rodinným 

příslušníkům. Ve druhé etapě se potvrdila pozitivní korelace vnímání obsahu a významu 
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edukace u všech ročníků obou forem studia.  Výsledky dotazníku ukázaly, že studenti si v 

edukační činnosti důvěřují, cítí se být kompetentními/schopnými k edukaci ON. Další data 

byla získána studiem výchozích dokumentů/sylabů oboru Všeobecná sestra.  Učební plán 

obsahuje 116 předmětů typu A (63), B (25), C (28). Předměty typu A vytvářejí základnu pro 

celkový rozvoj kompetencí k výkonu profese, tedy i kompetence k edukaci. Pro studenty jsou 

důležitá cvičení v Centru praktických dovedností.  V předmětech typu B fakulta studentům 

nabízí rozvoj kompetencí v oblastech, u nichž disponuje odborným a profesním zázemím a 

zároveň dává možnost volby studentům podle jejich motivace. Předměty typu C pak 

studentům umožní rozvinout specifické kompetence v již zvolené oblasti. Záměry edukovat 

pacienty jsou vyjádřeny v předmětech, kde si studenti osvojují metodu ošetřovatelského 

procesu (23 předmětů), explicitně je pak vyjádřeno osvojení edukační kompetence v 

předmětech Základy edukační činnosti sestry a Didaktika ošetřovatelského procesu. (oba 

předměty jsou typu A). Čtyři předměty pak jmenovitě nabízejí edukační pohledy v procesu 

ošetřování ON  (dva jsou typu B a 2 typu C).  Tyto předměty si zapisuje a absolvuje student 

na základě vlastního zájmu z nabízených volitelných předmětů. Další možností prakticky si 

osvojit a ověřit edukační dovednosti má student ve 3. ročníku letního semestru při praxi na 

onkologické klinice FNO. Motivace studenta k ošetřování ON se projevuje ještě volbou 

tématu bakalářské práce. V minulém roce to mimo kvalifikační práce zaměřené na 

psychologickou problematiku ON byly bakalářské práce sledující oblast edukace onkologicky 

nemocných s chemoterapií a edukace v oblasti leukémie u dětí.  

 

Diskuse 

Edukace je studenty chápána jako nezbytná součást léčebného procesu. V tom se jejich 

představy shodují s poznatky uvedenými v literatuře. U onkologicky nemocných provází 

pacienta od doby sdělení diagnózy, před zahájením léčby i v jejím průběhu. Potřebu informací 

o rozsahu nemoci, dostupné léčbě, vedlejších účincích léčby, pravděpodobnosti vyléčení, 

prognóze a o návratu do normálního života potvrzují dosavadní výzkumy (Kocourková et al., 

2011, p. 280). K benefitu edukace může patřit omezení úzkosti, strachu, podpora aktivit, které 

přispívají k prevenci komplikací. Význam edukace ON argumentovali studenti ve výroku, že 

edukace přispívá k nejvýše dosažitelné kvalitě života, k prevenci komplikací, ke zvýšení 

samostatnosti ON při řešení problémů života s nemocí a po vyléčení.  To souhlasí i s již 

známými učebnicovými argumentacemi uváděnými Bastablovou (2008, s. 10) – edukace 

maximalizuje samostatnost (nezávislost) pacienta při výkonu denních aktivit, energizuje a 

uschopňuje ho k aktivitě při plánování péče o sebe sama apod. Výzkum konaný v MOÚ v 

Brně ukázal potřeby 144 pacientů (Kocourková et al., 2011 p280). Srovnání témat edukace 

podle zjištěných potřeb zkoumaných pacientů a studentů FZV UP  ukazuje, že naši studenti se 

co do počtu témat neliší. Ale u studentů se neobjevila témata paliativní a alternativní léčba, 

sexualita.  Psychoterapie je uvedena v brněnském výzkumu. Pokud bychom hledali s tímto 

tématem paralelu u studentů, pak bychom k tomuto tématu přiřadili obsah studenty označený 

jako edukace při emočním zvládání nemoci. Rozdíl vidíme ve vnímání potřeby edukace 

určitou formou a metodou. Studenti neuvádějí informační nosiče internet, časopisy, 

přednášky, besedy. Soudíme, že individualizaci edukace ON upřednostňují. To je rovněž ve 

shodě s proměnou paradigmat léčebného postupu, kdy se současná léčba v oblasti onkologie 

personalizuje, cílí na jednotlivého potenciálního či skutečného pacienta (Petruželka, 2012, s. 

1).  Shodu vidíme v tom, že studenti vnímají potřebu tištěných informačních opor určených 

přímo pacientům s onkologickým onemocněním. Další shodu s Bastable (2008, s. 11) 

nacházíme v tom, že aktivní v edukaci je podle pojetí studentů edukátor (sestra, lékař, 

psycholog). Protože ve slovesech reprezentujících studentovo pojetí edukace bylo v menší 

míře zastoupeno ověřování nebo hodnocení stupně osvojení obsahu edukace pacientem 

(zjištění, jak ON pochopil, zda je schopen používat získané informace, zda nepotřebuje 
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informace i v případě, že je nežádá),  dovolíme si úvahu, že se tato etapa edukace skrývá pod 

pojmem rozhovor a kontrola pacienta), ale jde spíše o hypotetický výrok a měl by být spíše 

předmětem dalšího bádání.   

 

Závěr 

Uvedené šetření naznačilo, že studenti FZV UP jsou v rámci studia oboru Všeobecná sestra v 

základě připraveni na plnění edukační role obecně i konkrétně. Význam edukace ON je 

studenty přijímán bez zjevných výhrad. Chápou edukaci nemocných jako součást metody 

ošetřovatelského procesu. Obsah edukace v představách studentů se převážně shoduje se 

zjištěnými potřebami ON v šetřeních realizovaných v ČR (Kocourková et al, 2011) i ve světě 

(Leino-Kilpi,H. a kol. 2005, Wingard, 2005).  Studenti vyjadřují sebedůvěru v edukaci, pro 

kterou se cítí být připraveni. Jejich postoj a pojetí edukace anticipuje očekávání, že budou 

schopni se ve výkonu profese vypořádat s vyvíjejícím se procesem ošetřování a edukace ON. 

Pro další rozvoj edukační kompetence studentů vzhledem k onkologicky nemocným bude 

vhodné spolupracovat s onkologickými klinikami, kde ve zdravotnickém týmu pracují 

zkušené sestry právě na poli edukace, tzv. edukační sestry. K tomu bude mít ve spolupráci s 

FNO od tohoto roku FZV UP otevřený prostor.  
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PSYCHIATRICKÉ PACIENTY 
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Abstrakt 

Problematika etiky v profesionálním chování sester v péči o psychiatrické pacienty Etika a 

profesionalita sester nejen v psychiatrii je velice aktuální téma. V letech 2005 – 2011 proběhl 

v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze kvalitativní výzkum zaměřen na profesionalitu 

psychiatrických sester v souvislosti s problematikou etiky. Výzkumu se zúčastnilo 94 

respondentů. Jako metoda šetření byly použity polostrukturované  rozhovory, které byly 

analyzovány pomocí vícestupňového kódování. Z výsledku studie vyplývá, že sestry se v 

rámci psychiatrického ošetřovatelství potýkají s etickými problémy v oblasti nedostatku 

soukromí pacientů, zachování lidské důstojnosti, bezpečnosti a poskytování informací. 

Projevy etického přístupu sester k pacientům jsou zahrnuty právě v profesionálním chování. 

Profesionální chování je ovlivňováno vzděláním, osobnostními předpoklady, managementem 

a organizační kulturou dané organizace. Za profesionála lze považovat zkušenou sestru, 

způsobilou pracovat bez odborného dohledu, vykazující cit pro psychiatrii, která má 

teoretické znalosti a praktické dovednosti, kladné vlastnosti a decentní vzhled. Na základě 

výsledků výzkumu lze konstatovat, že profesionalitu sester je možné ovlivňovat ve vzdělávání 

sester, včetně kultivace osobnosti budoucích sester a na úrovni managementu. 

Klíčová slova: etika v ošetřovatelství, etika v psychiatrii, profesionalita sester, profesionální 

chování, psychiatrický pacient 

Abstract 

The matter in hand concerning ethics in the professional behaviour of a nurse in the care of 

psychiatric patients. The ethics and professional nurse´s behaviour is a very actual topic not 

only in the psychiatry scope.  

In theye ars 2005 – 2011 there was performed in the Psychiatric hospital Bohnice, Prague, a 

qualitative research aimed on the professional behaviour of the nurses in the context with 

ethic problems. Altogether 94 respondents participated.  As the investigation methodt here 

were used semi-structured discussions that were analysed later by using a multi-stage coding 

system.  As the results of this study came out that the nurses were strugling during their 

psychiatric care with ethic problems concerning lack of patient´s privacy, preservation of the 

human dignity, safety and providing satisfaction and necessary information to him.  

The feeling of emphaty and ethnic approach to the patient are without any doubt included in 

the nurse´s professional behaviour. The professional behaviour is affected by the education 

and by the personal prerequisities of the respective person, further  by the management and by 

the local organisation structure.  We can consider as a professional an experienced nurse a 

person,  who is capable to work without special supervision, who has a feelings for psychiatry 

and who has enough of theoretical knowledge and practical proficiency, positive personality 

traits and also disceet appereance.  

Based on the results of the research, we can say that it ispossible to havean influence on the 

nurse´s professionality during the education including the cultivation of the future nurse 

personality and also on the  management level. 



120 

 

Keywords:  ethics in the nursing, ethicin the psychiatry, nurse´s professionality, professional 

behaviour, psychiatric patient  

Úvod 

Obor psychiatrie se v posledních několika málo desetiletích velice rychle rozvíjí a to zejména 

proto, že stále přibývá lidí, kteří jsou postiženi psychickou poruchou nebo pociťují psychický 

diskomfort a vyhledávají odbornou pomoc.  

Zatímco historicky byla psychiatrická péče především azylová, v současnosti se rozvíjejí 

nové formy pobytové nebo ambulantní péče a především péče komunitní. V návaznosti na 

tyto změny je věnována pozornost také psychiatrickému ošetřovatelství.  

Práce všeobecných/psychiatrických sester (dále jen sester) je hodnocena nejen odborníky, ale 

také laickou veřejností.  Zejména je hodnoceno chování a přístup k nemocným, případně 

k jejich rodinám. 

Současná společnost klade velký důraz na profesionalitu a profesní etiku. V oblasti 

zdravotnictví, tedy i psychiatrie, jsou tyto tendence také patrné. V ošetřovatelské literatuře se 

často setkáváme s pojmem profesionalita, který bývá nejčastěji vysvětlen jako odbornost 

v daném oboru. Toto vysvětlení je přinejmenším široké a naskýtá prostor pro různorodou 

interpretaci.  

V souvislosti s profesionalitou ve zdravotnictví narážíme současně na problematiku etiky, 

a to nejen prostřednictvím etických kodexů a etických komisí, ale i běžným, často 

nevědomým, řešením dilematických situací a především již zmíněným chováním a přístupem 

k pacientům, kolegům a profesi obecně.  

V letech 2005 – 2011 byl uskutečněn kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo vymezení 

obsahu pojmu profesionální chování sester péči o psychiatrické pacienty v souvislosti s 

problematikou etiky. 

Vzhledem k tomu, že bylo potřebné získat informace o povaze odbornosti dané profese, 

byly osloveny sestry, které pracují na psychiatrii a znají problematiku jak ošetřovatelství 

obecně, tak i specifika psychiatrie. Respondenti byli sestry a všeobecní ošetřovatelé pracující 

v těchto psychiatrických zařízeních: Psychiatrická léčebna v Praze, Ústřední vojenská 

nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 

Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, Psychiatrická léčebna Bílá Voda. 

Studie se zúčastnilo celkem 94 respondentů, z toho 13 mužů a 81 žen. Jejich věkový 

průměr činil 44 let. 8 sester nemělo zkušenosti ze somatického pracoviště. 

Základní otázka pro tento výzkum byla definována: Co je obsahem pojmu profesionální 

chování sester v péči o psychiatrické pacienty v souvislosti s problematikou etiky? 

S ohledem na šíři výzkumného cíle byly stanoveny následující otázky, které tvoří základ 

polostrukturovaného rozhovoru: 

 Co si představíte pod pojmem profesionalita? 

 Co profesionalitu ovlivňuje? 

 Co považujete za profesionální chování sestry na psychiatrii? 

 Jak můžeme odlišit co je a co není profesionální? 

 Jak se profesionalita vytváří? 

 Jaký je váš ideál profesionála sestry? Pro právě ona/on? 

 Co považujete za etický problém v psychiatrickém ošetřovatelství? 

 Jak se projevuje etický přístup sestry v péči o psychiatrické pacienty?  

 

Na základě analýzy všech rozhovorů byly stanoveny pro další zpracování tyto soubory: 

1. Význam pojmu profesionalita 

2. Vlivy působící na profesionalitu 

3. Atributy profesionality sestry pracující na psychiatrii 
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4. Projevy etického přístupu sester na psychiatrii 

(viz obr. 1 Charakteristika profesionality sester) 

5. Etické problémy v psychiatrickém ošetřovatelství 

(viz obr. 2 Eticky problematické oblasti psychiatrického ošetřovatelství) 

 

Následně byla použita metoda vícestupňového kódování, při které byly jednotlivé 

proměnné shlukovány do jevů, které byly přiřazovány do souborů a na jejichž základě byly 

stanoveny jednotlivé kategorie. 

Příklad: V odpovědích respondentů na otázky týkající se profesionality (co ji ovlivňuje, jak 

se vytváří) se objevovaly proměnné: „umí psychiatrii“; „má na to školu“….) 

Pro jednodušší orientaci ve zpracovávaných informacích byly tyto proměnné seřazeny 

podle dalších specifik do jednotlivých jevů: odborná škola, všeobecný přehled, kontinuální 

vzdělávání. 

Následně byly tyto jevy sjednoceny do kategorie „vzdělání“.  

Jednotlivé kategorie byly poté rozděleny do stanovených souborů, v tomto případě byla 

kategorie „vzdělání“ zařazena do souboru „vlivy působící na profesionalitu“. 

V případech, kdy odpovědi respondentů byly kategoriální (měly dané vlastnosti), došlo k 

přímému seskupení proměnných do jednotlivých kategorií (s vynecháním složky “jev“). Např. 

soubor „atributy profesionality psychiatrické sestry“ obsahuje mimo jiné přímo kategorie: 

registrovaná sestra, teoretické znalosti, praktické dovednosti a decentní vzhled.  
 

 
Obr. 1 Charakteristika profesionality sester 
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Obr. 2 Eticky problematické oblasti psychiatrického ošetřovatelství 
 
 

Ad 1, 2 - „Profesionalita“ (odbornost) sester je dle výsledků výše uvedeného výzkumu 

ovlivněna: vzděláním, osobnostními předpoklady, managementem a organizační kulturou. 

Mezi jevy související s kategorií „vzdělání“ sester patří vystudování odborné školy. Po přijetí 

zákona o nelékařských zdravotnických povoláních v roce 2004(zákon 96/2004 Sb. v jeho 

pozdějších zněních), je nutné pro výkon povolání sestry vystudovat vyšší odbornou nebo 

vysokou školu.  Vzdělávání na třetím školském stupni poskytuje prostor pro získání většího 

všeobecného přehledu, který také respondenti zmiňovali jako jeden z atributů vzdělanosti. 

Stejně tak i kontinuální vzdělávání.   

Další kategorie vyplývající z výzkumu je označena jako „osobnostní předpoklady“. 

V ošetřovatelské literatuře se setkáváme s celou řadou prací, které popisují jaké osobnostní 

předpoklady má sestra mít. Jde především o sociální inteligenci, estetické cítění, intelektové 

vybavení, manuální zručnost apod. Je evidentní, že veškeré tyto vlastnosti profesionalitu 

sester ovlivňují.  

Do kategorie „management“ spadá: vedení staniční sestry, standardy a vyšší management. 

Tyto jevy ovlivňující profesionalitu sester úzce souvisí s kategorií „organizační kultura“, která 

je, dle respondentů, určována: vybaveností, pracovním prostředím a chovánímzdravotnického 

týmu.Staniční sestry jsou představitelkami liniového managementu, který nejvíce ovlivňuje 

nejen pracovní výkony jednotlivých sester, ale také sociální pracovní prostředí a vybavenost 

pracoviště, tedy i organizační kulturu daného oddělení. Ošetřovatelské standardy stanovující 

minimální úroveň poskytované péče a různá nařízení nebo pokyny vyššího managementutaké 

přispívají k formování výkonu sester.  

 

Ad 3 - Na výše uvedené „osobnostní předpoklady“, jakožto kategorie ovlivňující 

profesionalitu, navazují znaky profesionální psychiatrické sestry (Atributy profesionality 

psychiatrické sestry). Jde o všeobecně užívané znaky, jako: adaptace na pracovišti, odborné 

teoretické znalosti (s teoretickými znalostmi souvisí i připravenost sester uznat svou neznalost 

a přehled/povědomí o možnostech, jak potřebné informace získat) a dovednosti, způsobilost 

k výkonu povolání bez odborného dohledu (registrace sester), kladné vlastnosti a decentní 

vzhled.  

Problematikou vhodných vlastností sester se již po mnohá desetiletí zabývá řada odborníků 

jako např. Mellanová (1999), Bártlová (2002), Zacharová (2007) a další. Respondenti během 

rozhovorů vyjmenovali celkem 87 vlastností, které byly následně sloučeny do následujících 

rysů (řazeno od nejčastěji k ménězastoupeným): empatická, trpělivá, šikovná, rychlá, ochotná, 

příjemná, inteligentní, budící respekt, pečlivá, komunikativní, pohotová, kolegiální, důsledná, 

obětavá, objektivní, důvěryhodná, pokorná. 

V souvislosti s kategorií „decentní vzhled“ respondenti uváděli, že profesionální sestra by 

měla také dobře vypadat. Každá sestra nejen svým projevem, ale právě také svým vzhledem 

reprezentuje profesi. Sesterská uniforma má nejen ochranou, ale také např. estetickou funkci.  
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Vzhledem k faktu, že se sestry pacientů dotýkají, hovoří spolu o intimních záležitostech atd., 

je důležité, aby byla sestra upravená a vyvolávala tak v pacientech pocit důvěry.Setkání se 

sestrou, která je přehnaně nalíčená apod. může vzbudit dojem, že její práce není její prioritou 

nebo že se bude některých výkonů štítit. Tento obraz nevyvolává důvěru a tím i ničí představu 

profesionality. Také neupravená sestra kazí dojem profesionála a v extrémních případech 

může navodit až nedůvěru pacientů. 

Kromě výše uvedených „atributů profesionality sester“, výzkum poukázal na další 

znak, který sestru pracující na psychiatrii posunuje na profesionální úroveň. Jedná se o 

kategorii„cit pro psychiatrii“, která je v 91 % odpovědí přímo označena za určující faktor 

ovlivňující profesionalitu psychiatrických sester. Respondenti ve 100% zmiňovali proměnné 

„něco“; „psychiatrický čuch“ apod. Z odpovědí vyplývá, že sestru pracující na psychiatrii, 

která nedisponuje touto kategorií, nelze považovat za profesionála. 

 

Ad 4 –V souvislosti s „projevy etického přístupu sester na psychiatrii“ respondenti hovořili 

o zachování důstojnosti pacientů a nutnosti nahlížet na psychiatrické pacienty s úctou a 

porozuměním. Téměř ve všech odpovědích se respondenti vraceli k otázce etických problémů 

v psychiatrickém ošetřovatelství a navazovali na své výpovědi konkrétními popisy etického 

přístupu. V další kategorii „ne/dodržování předpisů“ jde nejen o legislativní předpisy, které 

platí obecně pro všechny zdravotníky, ale také o standardy ošetřovatelské péče platné pro 

konkrétní zdravotnické zařízení, popisující postupy ve vybraných situacích. Za etický přístup 

respondenti považují i nedodržení předpisu v případě, že je takové jednání v zájmu pacienta 

(za předpokladu, že neohrozí ostatní pacienty nebo personál). 

Kategorii „profesionální chování“charakterizovali respondenti nejčastěji jako takové 

chování sester, jaké pacienti i kolegové očekávají (v kladném smyslu). Dále jmenovali 

opětovně různé vlastnosti, které má profesionální sestra vykazovat a vraceli se také v různých 

modifikacích k popisům etického přístupu a především k popisům atributů profesionality 

psychiatrické sestry.  

Tato zkušenost poukazuje na fakt, že psychiatrické sestry cítí potřebu zabývat se 

problematikou etiky v ošetřovatelské péči. 

 

Ad 5 - Za eticky problematickou oblast v psychiatrickém ošetřovatelství respondenti 

shodně označovali „nedostatek soukromí pacientů.“ 

Většina psychiatrických léčeben a oddělení v ČR je situována do starých objektů. Tento 

fakt je dán historicky, protože psychiatrické léčebny a některá psychiatrická oddělení 

zůstávají od svého založení na stejném místě. Samozřejmě dochází k postupným 

rekonstrukcím a k budování nových oddělení, což ale nemůže být považováno za dostatečné. 

Pacienti, především v psychiatrických léčebnách, jsou stále ukládáni na mnohalůžkových 

pokojích (např. Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze disponuje několika desetilůžkovými 

pokoji). Také sociální zařízení v léčebnách nelze označit za vyhovující (jak počtem, tak i 

technickým stavem).  

Dalším problémem, který respondenti zmiňovali, je průběh vizit. U nespolupracujících 

nebo imobilních pacientů vizity probíhají na pokojích, za přítomnosti ostatních pacientů a 

obvykle se zde probírají velice osobní záležitosti, mnohdy i vztahy vůči spolupacientům apod.  

Tato skutečnost může vyvolat obavy z reakce ostatních pacientů a vést k záměrnému zkreslení 

odpovědí.Nedostatek soukromí během rozhovoru s lékaři či sestrami se týká i mobilních a 

spolupracujících pacientů, protože v naprosté většině psychiatrických oddělení je nedostatek 

místností v poměru k potřebám provozu.  

Jako další oblastí, kterou respondenti označili jako etický problém psychiatrického 

ošetřovatelství, je „zachování lidské důstojnosti“.Nejvíce respondentů (89%) zmiňovalo 
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oslovování pacientů. Řada sester přiznala, že mají tendence např. u mladých pacientů nebo u 

pacientů, kteří jsou na jejich oddělení hospitalizování opakovaně, tykat. 

Z výzkumu vyplynul dále jako etický problém „bezpečnost“ a to jak pacientů samotných, 

tak i personálu. Jedná se o poměr mezi bezpečností a nastavenými bezpečnostními pravidly. 

Respondenti uváděli příklady, kdy cítí nepřiměřenost prohlížení osobních věcí pacientů a 

zároveň i příklady, kdy nedostatečná kontrola osobních věcí pacientů vedla k ohrožení 

personálu či pacientů. 

Poslední kategorie tohoto souboru je „poskytování informací“. Jedná se o informace o 

zdravotním stavu pacientů, které jsou (nejen pro psychiatrii)legislativně upraveny v zákoně č. 

372/2011 Sb.  

 

Na základě výsledků této studie lze konstatovat, že profesionalitu sester lze ovlivňovat na 

dvou úrovních: 

1. Ve vzdělávání sester – kde vedle teoretických a praktických znalostí a dovedností by 

měl být kladen důraz na kultivaci osobnosti budoucích sester včetně povědomí o 

důležitosti vzhledu sester a celkového vystupování. 

2. V managementu (především liniový a střední management) – v rámci přijímání 

nových sester se lze zaměřit na známky nevhodných vlastností žadatelů, vytvořit 

podmínky pro kvalitní adaptační proces, dále pro vzdělávání sester a vytvářet 

organizační kulturu podněcující profesionální chování sester. 

 

Výstupem tohoto kvalitativního výzkumu je dále vymezeníobsahu pojmu profesionální 

chování sester péči o psychiatrické pacienty v souvislosti s problematikou etiky: 

- Profesionální psychiatrická sestra (sestra pracující na psychiatrii) je způsobilá pracovat 

bez odborného dohledu (registrovaná sestra) a vykazuje: 

 cit pro psychiatrii 

 teoretické znalosti a praktické dovednosti 

 kladné vlastnosti  

 adaptaci na pracovišti  

 decentní vzhled  

 

- Sestry se v rámci psychiatrického ošetřovatelství potýkají s etickými problémy 

v oblasti: 

 nedostatku soukromí pacientů 

 zachování lidské důstojnosti 

 bezpečnosti 

 poskytování informací 

 

Projevy etického přístupu sester k pacientům jsou obsaženy v jejich profesionálním chování.  

Znaky etické a profesionální koncepce ošetřovatelství se překrývají a etický postoj je tedy 

součástí profesionality. 
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Abstrakt 
Studie se snaží zodpovědět otázku, jak vnímají, prožívají a hodnotí svou kvalitu života ženy 

v období mateřství. Nepoužívá však standartní dotazník, jehož znění je stejné pro všechny 

ženy a je tedy zaměřen na neexistující „průměrnou ženu“. Naopak využívá 

individualizovaného přístupu, kdy žena může sama nadefinovat a poté zhodnotit ty oblasti 

života a životní cíle, na nichž právě jí záleží. Cíle:  1. vyzkoušet metodu SEIQoL (Schedule 

fortheEvaluation of Individual Quality of Life) v mateřství, 2. identifikovat spektrum jejich 

životních cílů a míru jejich naplňování, 3. stanovit kvalitu jejich života, 4. zjistit vztah mezi 

uváděnou kvalitou života a volbou životních cílů. Metody: Metoda SEIQoL v úpravě J. 

Křivohlavého (2001), statistická analýza dat pomocí programu NCSS 8. Výsledky: U souboru 

43 žen respondentky uvedly celkem 16 životních cílů. Subjektivně udávaná celková kvalita 

života je poněkud vyšší (81,4), než kvalita vypočítaná u dílčích cílů (76,2). Obě stupnice 

spolu středně korelují (r=0,513), rozdíl je na hranici statistické významnosti (p=0,0862). Dále 

se u obou porovnávaly rozdíly mezi vzděláním žen, počtem dětí a vedením porodu. Závěr: 

V našem zkoumaném souboru byly ženy v období mateřství s kvalitou života spokojené. 

Nejfrekventovanější životní cíle pro ně byly rodina, zdraví, zaměstnání, přátelé  

a finanční zajištění. Zajímavé zjištění bylo, že nebyly shledány statisticky významné rozdíly 

v kvalitě života dle počtu dětí, vzdělání žen a vedením porodu. 

Klíčová slova: kvalita života, individualizovaná kvalita života, mateřství, metoda SEIQoL, 

metoda SEIQoL- DW, životní cíle 

Abstract 

The study is trying to answer the question, how women in their motherhood perceive, 

experience and evaluate their quality of life. On the contrary to standard questionnaire, same 

for all women, this study takes advantage of individual attitude when women specify and then 

evaluate their own most important areas and aims of life. Aims: 1.try the method SEIQoL 

(Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life) during maternity, 2. identify life 

aims and a degree of their realization, 3.set down the quality of their life, 4. find out relation 

between stated life quality  and  choice of  life aims. Methods: Method SEIQoL in J. 

Křivohlavý modification (2001), statistical analysis of datas using the programme NCSS 8. 

Results: Respondents of 43 women sample stated 16life aims altogether. Subjectively stated 

quality of life is slightly higher (81,4) than the quality calculated from sub-goals (76,2). Both 

scales correlate moderately (r=0,513), difference is on the edge of statistical significance 

(p=0,0862). Differences in education of women, number of children and delivery guidance 

were also compared. Conclusion: Women in our sample were satisfied with the quality of 

their lives. The most frequent life aims were family, health, job, friends and financial security. 

No statistically significant differences in quality of life were found according to number of 

children, education and delivery guidance. 
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THE ACCESSIBILITY OF ONLINE MEDICAL RECORDS AND RELATED 

EFFECTS ON HEALTHCARE  

 

Daina Voita, Linda Zaļkalne 

Riga Medical College of the University of Latvia, Latvia 

 

The term "online medical history" includes the Medical Record Bank service, and electronic 

health records developed and to be introduced in the Republic of Latvia. Access to a medical 

history is necessary every time a patient visits a medical institution. Unfortunately as of the 

moment there is no combined storage of information about the reasons of visit, the acquired 

results and planned medical manipulations in a single medical record. Consequently, 

information frequently gets forgotten, lost and in some cases is impossible to retrieve again. 

This results in a patient visiting the same physicians multiple times and performs the same 

analyses that end up being expensive, time consuming and unnecessary. 

At the present moment 90% of physicians in the UK, Australia, USA, the Netherlands and 

New Zealand use one of the available electronic medical records system (Williams & 

Samarth, 2010). Similar system is used in France, where patients have a partial access to their 

electronic medical records at the hospital or from their home (Boyer, Renaud, Baumstarck- 

Barrau, Fieschi, Samuelian, 2009). A 2011 study from the Netherlands ‘Online access for 

patients to their electronic medical record: advantages, drawbacks and preconditions 

according to care providers’ (Van der Vaart, Drossaert Constance, Taal & Van de Laar, 2011) 

showed that there are both advantages – increased patient knowledge about their condition, 

their independence and involvement in treatment – and risks – increased fear about wrong 

diagnosis and physicians conclusions about the progress of the disease, problems with the 

interpretation of the laboratory data and understanding of medical terms. 

It is scheduled to introduce electronic health cards and carry out an e-health pilot study in 

Latvia by 2013. At the present moment ”Future Medical Group” Ltd. Offers to  create a 

personal electronic medical history that is available online and is therefore  accessible from 

anywhere in the world with a working internet connection. No research has been done, 

therefore it is necessary to determine the effects of electronic medical records on healthcare 

and estimate the views of both medical professionals and patients about this introduction in 

Latvia. 

The aim of the present work is to clarify the views of patients and medical staff about 

„online medical history” and possibilities 24h access to patients’ medical history and its 

potential impact on patient care. A quantitative study method – questionnaire was used. The 

questionnaire was designed and modified from a similar form used in a 2011 study by Van 

der Vaart, Drossaert Constance, Taal & Van de Laar in the Netherlands. Two questionnaires 

were used – for medical doctors and for patients. Questionnaire for patients consists of 16 

questions, for medical doctors – of 26 questions. Each question or statement had three 

multiple choice answer options – ‘definitely yes’, ‘maybe’ or ‘definitely no’.  

The qualititive study method – deep interview – was used for representative of Med 

Record Bank. Participants of the study included medical staff – physicians - medical doctors 

(n=14;  aged from 22 till 53 yrs, middle age 37, 5).  and patients (n=42: aged from 22 till 75 

yrs, middle age 46,5 yrs).  of the.  Study was provided  in one of Riga hospitals  

Endocrinology Department. Each participant signed Informed Consent Form.  The results 

showed that all medical doctors and 86% of patients support the implementation of electronic 

health records in Latvian Health system. Main factors for were the possible improvement of 

patient’s health, better communication between the medical staff and the patient and 

improvement of patients’ knowledge about the disease. It was also emphasized that it will 

improve the work environment of the medical staff, improve communication with other 
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professionals, as well as provide a faster access patient data. An interview with the Medical 

Record Bank representative is also included in the present work in which questions about 

future of electronic record bank and electronic medical documentation in Latvia were 

answered. It has  to be concluded that the introduction of electronic online medical records 

will improve the health care quality in Latvia from perspective of both the medical staff and 

patients. Future investigations will be provided with the aim to enlarge respondent group and 

include respondents from other departments.  

 

Key words: online medical history, healthcare 
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EXPERTS 

 

Gabriela Vörösová*, Dana Zrubcová*,  Mária Semanišinová*, Tomáš Sollár**, Andrea 

Solgajová* 

*Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra 

ošetrovateľstva  

**Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav aplikovanej psychológie  

 

Abstrakt 

Cieľ: Cieľom práce bolo validovať ošetrovateľskú diagnózu Chronická zmätenosť v 

podmienkach vybraných pracovísk. Súbor tvorilo 57 expertov. Za experta sme považovali 

sestry, ktoré získali min. 4 body podľa modifikovaných Fehringových kritérií pre podmienky 

Slovenska a Česka. Metódy: Na obsahovú validáciu sme použili Fehringov model validity 

diagnostického obsahu (Diagnostic Content Validity Model). Na posúdenie významnosti 

definujúcich charakteristík sme použili validačný nástroj, ktorý obsahoval 13 položiek. 

Pozostáva z 9 definujúcich charakteristík Chronickej zmätenosti z NANDA-I (North 

American Nursing Diagnosis Association International), 3 položiek nástroja MMSE (Mini-

Mental State Examination: Folsteinov test) a 1 neutrálnej charakteristiky. Výsledky: Za hlavné 

definujúce charakteristiky považovali experti zmeny v orientácii (0,89), dlhotrvajúcu 

kognitívnu poruchu (0,89), progresívnu kognitívnu poruchu (0,85), narušenú interpretáciu 

podnetov a reakcie na ne (0,83), neschopnosť plniť pokyny pri administrácii nástroja 

posudzujúceho kogníciu (0,78), klinicky podloženú organickú poruchu mozgu (0,77), 

neschopnosť pomenovať predmety (pri administrácii meracieho nástroja) (0,77) a poruchy 

krátkodobej pamäte (0,76). Dve položky neprítomná porucha vedomia (0,36) a zrýchlené 

myslenie (neutrálna položka) (0,20) boli vyradené. Záver: Experti potvrdili platnosť ôsmych 

definujúcich charakteristík chronickej zmätenosti. 

Kľúčové slová: validácia, sestra, expert, chronická zmätenosť, demencia.   

Abstract 

Aim: The objective was to validate the nursing diagnosis Chronic Confusion in the selected 

facilities. The sample included 57 experts. The experts were the nurses who obtained 

minimally 4 points in accordance with the modified Fehring criteria for the conditions of the 

Slovak Republic and the Czech Republic. Methods:  We used the Fehring´s Diagnostic 

Content Validity Model for content validation. To evaluate the significance of the defining 

characteristics, we used the validation tool that included 13 items. It consisted of 9 defining 

characteristics of Chronic Confusion from NANDA-I (North American Nursing Diagnosis 

Association International), 3 items from MMSE (Mini-Mental State Examination: Folstein) 

and 1 neutral characteristic. Results: The experts considered the major defining characteristics 

as follows: changes in orientation (0.89), longstanding cognitive impairment (0.89), 

progressive cognitive impairment (0.85), altered interpretation of and response to stimuli 

(0.83), inability to follow directions during administration of cognitive assessment tool (0.78), 

clinical evidence of organic cerebral impairment (0.77), inability to name objects (during 

administration of assessment tool) (0.77) and impaired short-term memory (0.76). Two items 

no change in level of consciousness (0.36) and thought acceleration (neutral item) (0.20) were 

rejected. Conclusion: The experts confirmed the validity of 8 defining characteristics of 

Chronic Confusion. 
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Úvod 

Na validáciu ošetrovateľských diagnóz sa najčastejšie využíva odporúčaný model, ktorý 

prezentoval Fehring (1986, s. 183-190; 1987, s. 625-629) Model validity diagnostického 

obsahu (Diagnostic Content Validity Model -DCV) (Zeleníková, Žiaková, 2010, s. 117; 

Caldeira et al., 2012, s. 1441). Ošetrovateľská diagnóza Chronická zmätenosť (00129) bola 

implementovaná do klasifikačného systému ošetrovateľských diagnóz  NANDA v roku 1994 

(NANDA-I, 2012, s. 265). NANDA-I v aktuálnej verzii (2012-2014) ju zaraďuje do 5 

domény: Percepcia/kognícia a do 4 triedy: kognícia. Definuje chronickú zmätenosť ako 

„nezvratný, dlhotrvajúci a/alebo progresívny úpadok intelektu a osobnosti, charakterizovaný 

zníženou schopnosťou interpretovať podnety z okolia; narušeným myslením, vážnou 

poruchou pamäti, orientácie a správania “ (NANDA-I, 2012, s. 265).  

 

Cieľ 

Cieľom práce bolo validovať ošetrovateľskú diagnózu Chronická zmätenosť v podmienkach 

vybraných pracovísk. Zistiť, ktoré definujúce charakteristiky chronickej zmätenosti  

z NANDA-I označili sestry-expertky  ako hlavné, a ktoré ako vedľajšie.    

 

Súbor a metodika 

Na obsahovú validáciu sme použili  Fehringov model validity diagnostického obsahu  

(Diagnostic Content Validity Model ďalej DCV model) (Fehring, 1986, s.183) Je to 

retrospektívny model, kedy dostatočný počet expertov hodnotí definujúce charakteristiky 

ošetrovateľskej diagnózy a každej charakteristike priraďujú experti určitú významnosť na 

Likertovej škále (Fehring, 1987, s. 625-629;  Zeleníková, Žiaková, 2010, s. 119-120; 

Creason, 2004, s. 124; Guirao-Goris, Duarte-Climents, 2004, s. 86; Tomagová, Bóriková, 

2012, s. 27). K základným kritériám patrili : magisterské vzdelanie - 3 body, klinická prax 

minimálne 1 rok – 1 bod, viac ako 5 rokov – 2 body, viac ako 10 rokov – 3 body. K 

doplňujúcim kritériám patrili: špecializácia/certifikácia v oblasti klinickej praxe k 

príslušnej oblasti diagnózy – 2 body, magisterská práca z ošetrovateľskej diagnostiky – 1 

bod,  doktorandská dizertačná práca v oblasti ošetrovateľskej diagnostiky – 3 body, 

publikovaný článok z ošetrovateľskej diagnostiky – 2 body.   

Výber výskumnej vzorky bol zámerný. Súbor expertov tvorili sestry s magisterským 

ošetrovateľským vzdelaním n= 57, ktoré spĺňali modifikované kritériá pre zaradenie medzi 

súbor expertov. Získali minimálne 6 bodov, maximálne 13 bodov  (priemerná hodnota bola 

6,77  ±  1,65) podľa modifikovaných Fehringových kritérií pre naše  podmienky upravili  

Zeleníková et al. (2010, s. 410). Tieto kritériá pre DCV model  predpokladajú hodnotenie  

50-100 sestier.  Súbor expertov tvorili ženy, priemerný vek 42,89 ± 7,69, priemerná dĺžka 

odbornej praxe bola 20,91 ± 9,09 roka (rozpätie od 1- 40 rokov). Viac ako 10 rokov 

ošetrovateľskej praxe malo n=53 expertov (92,98 %), z doplňujúcich kritérií 

diplomová/rigorózna práca n= 2 (3,51 %), publikovaný článok n=6 (10,53 %), 

doktorandská dizertačná práca n=5 (8,77 %). 

Sestry expertky boli z oddelení/kliník a z akademického pracoviska: internistické 

disciplíny (n= 9/15,79 %), chirurgické disciplíny (n=3/5,26 %), pediatria (n=1/1,75 %), 

psychiatria (n=4/7,02 %), ADOS, ZSS (n=19/33,33 %), onkológia (n=1/1,75 %) intenzívna 

starostlivosť (n=8/14,04 %), gynekologicko-pôrodnícke (n=3/5,26 %) a katedra 

ošetrovateľstva  (n=9/15,79 %) Výskum sme uskutočnili  od októbra 2012 do decembra 

2012.   

Na posúdenie významnosti definujúcich charakteristík sme zostrojili merací nástroj, 

ktorý obsahoval 13 položiek. Pozostáva z 9 definujúcich charakteristík Chronickej 
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zmätenosti z NANDA-I, z 3 položiek meracieho nástroja MMSE (Mini-Mental State 

Examination, Folstein et al., 1975, s. 189-198) a 1 neutrálnej položky (zavádzajúci/falošný 

znak), aby sme eliminovali náhodné posudzovanie významnosti položiek podľa 

Tomagovej, Bórikovej (2012, s. 27). Experti určovali stupeň významnosti jednotlivých 

položiek na Likertovej škále (5-najväčšia významnosť, 4-veľká významnosť, 3-stredná 

významnosť, 2-malá významnosť, 1-žiadna významnosť). Po zbere údajov sme vypočítali 

vážené skóre (VS) pre diagnózu a pre každú definujúcu charakteristiku (súčet hodnôt 

priradených každej odpovedi a jeho následné vydelenie celkovým počtom odpovedí  a 

smerodajnú odchýlku (SD). Číslu Likertovej škály bola pridelená nasledujúca hodnota VS: 

5=1; 4=0,75; 3=0,5; 2=0,25; 1=0. Za hlavné definujúce charakteristiky sme považovali tie, 

ktoré dosiahli hodnotu VS viac ako 0,75; za vedľajšie tie, ktoré boli v rozsahu 0,50-0,75 

podľa Holmanová, Žiaková, Čáp ( 2006, s. 27).  Charakteristiky, ktoré mali hodnotu 0,50 

a menej sa podľa Fehringa (1986, s. 188) vyraďujú. Analyzovali sme aj štatistickú 

významnosť medzi jednotlivými položkami meracieho nástroja t-testom na hladine 

významnosti 0,001. Na spracovanie údajov sme použili počítačový program MS Excel, 

SPSS 20,0 pre Windows.    

 

Výsledky  

Na základe analýzy odpovedí expertov sme zostavili definujúce charakteristiky pre 

ošetrovateľskú diagnózu chronická  zmätenosť.  Celkové vážené skóre diagnózy bolo 0,69. 

Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame výsledky v tab. 1, 2 a 3. Jednotlivé znaky sú zoradené 

podľa významnosti. Z celkového počtu 13 položiek môžeme za hlavné definujúce 

charakteristiky považovať tie, ktoré  uvádza tabuľka 1, vedľajšie uvádza tabuľka 2. V 

rámci štúdie sme zisťovali aj štatistickú významnosť medzi jednotlivými položkami 

nástroja. Položky č. 4, 5, 6 a 9 neboli štatisticky významné ale ostatné sa pohybovali na 

hladine významnosti 0,000-0,050.  

 
 

Tab. 1 Hlavné definujúce charakteristiky  

 Číslo/ Validované položky                                                                            VS                   SD                    

5. Zmeny v orientácii (v čase, priestore)  (MMSE)                                0,89          0,17 

10. Dlhotrvajúca kognitívna porucha (NANDA-I) 0,89     0,16 

3. Progresívna kognitívna porucha    (NANDA-I)                             0,85 0,19 

1. Narušená interpretácia podnetov a reakcia na ne (NANDA-I) 0,83  0,23 

2. Neschopnosť plniť pokyny pri administrácii nástroja na posúdenie kognície 

   (MMSE) 0,78 0,25 

4. Klinicky podložená organická porucha mozgu (NANDA-I) 0,77 0,25 

12. Neschopnosť pomenovať predmety ((MMSE) 0,77 0,21 

7. Poruchy krátkodobej pamäti (NANDA-I) 0,76 0,20 

VS= vážené skóre, SD = smerodajná odchýlka 

 

 

Tab. 2  Vedľajšie definujúce charakteristiky 

číslo/validované položky                                                                            VS SD 

6. Poruchy dlhodobej pamäti   (NANDA-I) 0,71 0,30 

9. Porucha socializácie    (NANDA-I)                                    0,59  0,22 

13. Porucha osobnosti (NANDA-I) 0,54 0,28  

 

 

Tab. 3  Vylúčené definujúce charakteristiky 

číslo/validované položky                                                                            VS SD 

11. Neprítomná porucha vedomia   (NANDA-I) 0,35 0,28 

8. Zrýchlené myslenie   (neutrálna položka)                                     0,20 0,29 
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Diskusia  

DCV model na validáciu chronickej zmätenosti bol použitý v slovenských a českých 

podmienkach Tomagovou a Bórikovou (2011, s. 185-189; 2012, s. 25-30). V slovenských 

podmienkach súbor expertov tvorilo 144 sestier, v českých podmienkach 107 sestier.  V našej 

štúdii 11 definujúcich charakteristík pre chronickú zmätenosť malo dobrú diagnostickú 

hodnotu, ktoré môžu sestry využívať v klinickej praxi (VS 0,89-0,54). Podobné výsledky 

uvádzajú aj autorky Tomagová, Bóriková (2011, s. 185-189) v rozpätí VS od 0,87 do 0,65, 

v druhej slovensko-českej porovnávacej štúdii Tomagová, Bóriková (2012, s. 25-30),      

v rozpätí u slovenských sestier od 0,87-0,65 a českých sestier od 0,86 do 0,58. Definujúce 

charakteristiky, ktoré označili experti v našom súbore ako hlavné, sú typické pre syndróm 

demencie. V niektorých literárnych zdrojoch sa pojem demencia stotožňuje s pojmom 

chronická zmätenosť (Carpenito-Moyet, 2004, s. 196; Gerdner, Hall, 2001, s. 421-441). 

Komparáciou ošetrovateľského a medicínskeho pojmu nachádzame takmer rovnaké 

charakteristiky. Chronická zmätenosť sa pre potreby ošetrovateľstva definujeme ako 

„nezvratný, dlhotrvajúci a/alebo progresívny úpadok intelektu a osobnosti, charakterizovaný 

zníženou schopnosťou interpretovať podnety z okolia; narušeným myslením, vážnou 

poruchou pamäti, orientácie a správania (NANDA-I, 2009, s. 163) Jeden zo súvisiacich 

faktorov je demencia po viacerých mozgových infarktoch (NANDA-I, 2012, s.265). 

Demencia pre potreby medicíny podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-10, 1992) a 

klasifikácie Americkej psychiatrickej asociácie (APA, DSM-IV, 2000) je definované ako 

„syndróm zapríčinený chorobou mozgu, zvyčajne chronickou alebo progresívnou, pri ktorom 

sa zhoršujú viaceré vyššie kôrové funkcie vrátane pamäti, myslenia, orientácie, pochopenia, 

počítania, kapacity učenia, jazyka a úsudku. Vedomie nie je zastreté. Poznávacie poruchy 

zvyčajne sprevádzajú (niekedy aj predchádzajú) zhoršenie ovládania emócií, spoločenského 

správania a motivácie. Tento syndróm sa zjavuje pri Alzheimerovej chorobe, pri 

cerebrovaskulárnej chorobe a pri iných chorobách, ktoré prvotne alebo druhotne postihujú 

mozog. V našej štúdii mali najvyššie vážené skóre položky: č. 5 Zmeny v orientácii (v čase, 

priestore)  a č.10  Dlhotrvajúca kognitívna porucha VS 0,89. Podobne uvádzajú  najmä 

v prípade položky č. 5 Tomagová, Bóriková (2011, s. 188; 2012, s. 27). Sú prejavmi 

symptómu zmätenosti, ako je zadefinované v medicínskej terminológii. Definícia 

ošetrovateľskej diagnózy nie je kompatibilná s medicínskou terminológiou (Horáček, Švestka, 

2002, s. 313; Jirák, 2002, s. 468). Sestry v zhode s Tomagovou a Bórikovou v našom súbore 

považovali za významné práve tie charakteristiky, ktoré dominujú v medicínskom poňatí 

syndrómu demencie. Môžeme konštatovať, že sestry-expertky pracujúce na vybraných 

pracoviskách poznajú klinický obraz demencie a tiež správne určili definujúce charakteristiky 

chronickej zmätenosti. 

 

Závery 

Sestry-expertky v našom súbore nepovažovali všetky definujúce charakteristiky chronickej 

zmätenosti za dôležité. Významnú úlohu tu zohrali aj kritériá kladené na sestru-experta 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kde sa predpokladajú vedomosti  a schopnosti pracovať 

s klasifikačnými systémami v ošetrovateľstve. Dôležitým zistením bol fakt, že tri definujúce 

charakteristiky NANDA-I sa premietli ako vedľajšie charakteristiky chronickej zmätenosti. 

V ošetrovateľskej terminológii (v sesterskom jazyku) ešte stále rezonuje medicínska 

terminológia, ale aj napriek tomu obstáli definujúce charakteristiky chronickej zmätenosti.  

 

Príspevok je podporený  projektom UGA č. VIII/13/2012 – „Psycho-sociálne potreby chorého 

v kontexte ošetrovateľstva.“  
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HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ 

NOHY VE VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT 

SYNDROME IN SELECTED HEALTH CARE FACILITIES OF MORAVIAN-

SILESIAN REGION 

 

Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Abstrakt 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit kvalitu života pacientů se syndromem diabetické nohy 

pomocí standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF ve vybraných zdravotnických 

zařízeních Moravskoslezského kraje. Metodika: Ke zjištění kvality života u pacientů se 

syndromem diabetické nohy byl použitý standardizovaný dotazník WHOQOL-BREF. Soubor 

tvořilo 84 pacientů. Výsledky byly porovnány s populační normou. Sběr dat probíhal od 

listopadu 2012 do února 2013 ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského 

kraje: Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava a Nemocnice ve Frýdku-

Místku. Výsledky: Snížená kvalita života u pacientů se syndromem diabetické nohy byla 

zjištěna v doméně fyzické zdraví. Respondenti v doméně 1 (fyzické zdraví) nejhůře hodnotili 

položky „závislost na lékařské péči“ (2,56), „bolest a nepříjemné pocity“ (2,76), v doméně 2 

(prožívání) „negativní pocity“ (2,94). Kvalitu života hodnotili hůře ženy, pacienti ve věkové 

skupině nad 75 let a pacienti s diabetickou ulcerací vyššího (3. a 4.) stupně dle Wagnerové 

klasifikace. Závěr: Přítomnost syndromu diabetické nohy snižuje kvalitu života pacientů 

především v oblasti fyzického zdraví. 

Klíčová slova: syndrom diabetické nohy, kvalita života, dotazník WHOQOL-BREF. 

Abstract 

Aim: The aim of the study was to determine the quality of life of patients with diabetic foot 

syndrome in selected health care facilities in the Moravian-Silesian Region using the 

standardized questionnaire WHOQOL-BREF. Methods: The standardized questionnaire 

WHOQOL-BREF was used to determine the quality of life of patients with diabetic foot 

syndrome. The sample consisted of 84 patients. The results were compared with the 

population norm. Data were collected from November 2012 to February 2013 in selected 

health care facilities in the Moravian-Silesian Region: the University Hospital Ostrava, the 

Municipal Hospital Ostrava and the Frydek-Mistek Hospital. Results: Patients with diabetic 

foot ulcers were found to have a poorer quality of life in the physical health domain. In 

domain 1 (physical health) respondents rated as ‘worst’ the following items: “dependence on 

medical care“ 2.54), “pain and discomfort“ (2.76); while in domain 2 (perception), ”negative 

feelings“ (2.94) merited a rating of “worst”. Being female, being over 75 years of age, and 

having a higher grade of ulcer (grades 3 and 4) according to Wagner´s classification 

correlated with lower scores in all quality of life domains. Conclusion: Diabetic foot ulcer has 

a negative effect on health-related quality of life, particularly in the physical domain. 

Key words: diabetic foot syndrome, quality of life, questionnaire WHOQOL-BREF. 

Výskum je podporený Štandardným grantom č. 21210329 z Višegrádskeho fondu.  

The research is supported by Standard Grant no 21210329 of Visegrad Fund. 
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OVPLYVNENIE BOLESTI U PACIENTOV S LUMBOISCHIADICKÝM 

SYNDRÓMOM MÄKKÝMI TECHNIKAMI 

ALLEVIATEPAIN IN PATIENTS WITH LUMBOISCHIADIC SYNDROME SOFT 

TISSUE TECHNIQUE  

 

Elena Žiaková 

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií, Katedra fyzioterapie, Slovenská Republika  

 

Abstrakt 

Cieľ: Zistiťmožnosti ovplyvnenia bolesti pôsobením mäkkých techník u pacientov 

lumboischiadickým syndrómom. Metódy: Prospektívna štúdia využíva metódu pozorovania, 

merania, hodnotenia palpáciou a porovnania. Súbor tvorili pacienti zaradení do štúdie 

zámerným výberom s diagnózou lumboischiadický syndróm v celkovom počte 39.Pacienti 

boli liečení mäkkými technikami každý deň, počas troch týždňov. Palpáciou sa 

vyšetrovalolepeniekožných fascií, bolestivosť a posúvateľnosťKiblerovej riasy, prítomnosť 

trigger a tender points na začiatku a na konci liečby. Subjektívny pocit bolesti sa hodnotil 

škálou bolesti. Výsledky sú spracované štatistickyt- párový testom s obojstrannou distribúciou 

(2-tailed). Výsledky: Z výsledkovt-párového testu vyplýva: štatisticky významné rozdiely 

hodnotení v škály bolesti po liečbe mäkkými technikami t(38)=2,285826, p=0,02, hodnotenia 

Kiblerovej riasy t(38)=-2,83056, p=0,001,uvoľnenieposúvateľnostifasciít(38)=-2,22632, 

p=0,03. Nezaznamenal sa štatisticky významný rozdiel pri hodnotenítender pointst(38)=-

0,77055,p=0,44 a triggerpointst(38)=1,779513,p=0,08. Závery: Liečba mäkkými technikami 

zmiernila subjektívne vnímanie bolesti a mala by byť súčasťou komprehenzívnej starostlivosti 

pri vertebrogénnych ochoreniach, primárne v akútnom štádiu. 

Kľúčové slová:lumboischiadický syndróm, LIS, mäkké techniky, ovplyvnenie bolesti 

Abstract 

Aim: Options of affecting of pain with the action of the soft tissue techniques in patients with 

lumboischiadic syndrome. Methods: A prospective study using the method of observation, 

measurement, evaluation and comparison of palpation. Group consisted of patients in a total 

of 39 enrolled in the study with an intentional choice of diagnose lumboischiadic syndrome. 

Patients were treated with soft tissue techniques every day for three weeks. By palpation was 

investigated bonding skin fascia, pain and move Kiblerskin fold, the presence of trigger and 

tender points at the beginning and end of the treatment. The subjective sensation of pain was 

evaluated on pain scale. The results are processed statistically with paired t-test (2-tailed). 

Results: From the results of paired t-test results: statistically significant differences in scale 

ratings of pain after soft tissue techniques treatment t(38)=2.285826, p=0.02, evaluation of 

Kiblerskin foldt(38)=-2.83056, p=0.001 move fascia release t(38)=-2.22632, p=0.03. There 

was no statistically significant difference in the evaluation of the tender points t(38)=-

0.77055, p=0.44 and trigger points t(38)=1.779513, p=0.08. Conclusions: Soft tissue 

techniques treatment mitigates the subjective perception of pain and should be part of the care 

for comprehensive vertebrogenic diseases, primarily in the acute stage. 

Keywords: lumboischiadic syndrome, LIS, soft tissue techniques, affecting of pain. 

Úvod 

Vertebrogénne ochorenia sú veľmi častou príčinou obmedzujúcou životnú aktivitua kvalitu 

života ľudí v produktívnom veku.V súčasnosti pribúdajú klienti s funkčnýmiporuchami 

chrbtice, ktoré časom prechádzajú do lumboischiadického syndrómu, ktorého najčastejším 
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prejavom je bolesť, ktorá pacienta v akútnom štádiu imobilizuje. Príspevokanalyzuje vplyv 

terapie „mäkké techniky“ na odstránenie bolesti a ovplyvnenie reflexnýchzmienv svalovom 

systéme. 

 

Lumboischiadický syndróm (LIS) 

Zdravie je determinované vzájomne sa ovplyvňujúcimi faktormi. (Musilová, Mačkinová, 

Knošková, 2010).Vertebrogénne ťažkosti, respektíve etiológia ich príčin, prešla viacerými 

teóriami. Zápalovo reumatický názor vychádzal z dominantného vplyvu morfologických 

zmien (spondylózy, spondyloartrózy) a herniácie disku. Ukazuje sa, že vzťah bolesti 

a morfologických zmien nie je taký jednoduchý. Množstvo chorých nemá skoro žiadne 

morfologické zmeny na chrbtici a má výrazné vertebrogénne ťažkosti a naopak pacienti 

s výraznými spondylotickými zmenami na chrbtici majú lenminimálne ťažkosti alebo žiadne. 

Hlavným faktorom bude najskôr porucha funkcie chrbtice, následkom je blokáda alebo 

hypermobilita určitého segmentu. Dôsledkom porušenej funkcie je preťažovanie väzivového 

svalového aparátu a tým dráždenie receptorov bolesti lokalizovaných v týchto štruktúrach. 

Bolesť je teda určitým ochranným a varujúcim faktorom, aby nedošlo k závažnejším 

poruchám alebo lézii nervových štruktúr.Tieto funkčné poruchy vyvolávajú často reflexné 

zmeny na koži (hyperalgické zóny) a podkoží (koža kladie väčší odpor proti riaseniu- 

Kiblerova riasa). Patria sem i bolestivé svalové spazmy, ktoré sú v určitom momente 

ochranným mechanizmom vyvolaným bolesťou, s cieľom obmedziť hybnosť v postihnutom 

segmente. Spazmy môžu pretrvávať, i keď ich prítomnosť nie je žiaduca a má byť tak 

príčinou ťažkostí.V tomto prípade je nutné ich terapeuticky ovplyvniť a tým prerušiť „bludný 

kruh“ (Seidl,Obernberger, 2004).Lumboischiadický syndróm patrí medzi vertebrogénne 

poruchy.Charakterizuje hobolesť v krížoch a bedrovej oblasti, ktoré sapremietajú do dolných 

končatín,väčšinou jednostranne. Bolesť vyžaruje distálne prevažne ku kolennému kĺbu 

(Ambler, 2006). Podľa príznakov rozoznávame dva syndrómy: radikulárny a 

pseudoradikulárny. Pri radikulárnomsyndróme dochádza k vyžarovaniu bolesti dopríslušnej 

končatiny, alebo povrchu tela, môže byť monoradikulárny alebo polyradikulárny (Véle, 

2006).Lumboischiadický syndróm sa prejavuje koreňovýmibolesťami a parestéziami, 

hovoríme o iritačnom lumboischiadickom syndróme, alebo vznikajú poruchy citlivosti, 

dochádza k zníženiu až vyhasnutiu šľachovo-okosticových reflexov, k zníženiu svalovej sily 

a tonusu, vtedy hovoríme o zánikovom lumboischiadickom syndróme. Často sa vyskytuje 

v zmiešanej forme. Ide o iritačno-zánikový lumboischiadický syndróm. Príčinou bolesti je 

mechanickéa chemické dráždenie nervového koreňa, kedy dochádza k dráždeniu nociceptorov 

v durálnom vaku.Bolesťje intenzívna, pálčivá, ostrá, trhavá, kŕčovitá a závisí od zmeny 

polohy (Rychlíková, 2004).Pri vyšetrení sú paravertebrálne svaly, v lumbálnej oblasti, v 

spazme s bolestivými spúšťovými bodmi, vznikajú reflexné zmeny v sakroiliakálnych kĺboch 

a v ďalších tkanivách v postihnutom segmente aj mimo neho.Badateľná jeporucha dynamiky 

chrbtice. O pseudoradikulárnom syndróme hovoríme, ak bolesti vyžarujúce z lumbosakrálnej 

oblasti do príslušnej dolnej končatinynevznikajú dráždením miechového koreňa 

(Véle,2006).Bolesť je spôsobená tlakom medzistavcovej platničky na koreň L4, L5 alebo S1. 

Vyžaruje do bočnej, alebo zadnej strany dolnej končatiny. Vzniká pri prudkom pohybe,alebo 

pri zdvíhaní ťažkého bremena v nesprávnej polohe. Dochádza k obmedzeniu pohyblivosti, 

k poruchám močenia, k zníženiu svalovej sily palca a sily v kolenách (Jedlička, Nebudová, 

1989). Prevencia zahŕňa správnu polohu pri dvíhaní bremien s napriamenou chrbticou. 

V akútnom štádiu je vhodný pokoj na lôžku. Ďalej sa doporučuje fyzikálna terapia,mäkké 

techniky, obstreky, masáže, suché teplo a operačná liečba v indikovaných prípadoch 

(Hromádková, a kol.,2002).Najčastejšiev akútnom štádiu terapeuticky pôsobíme na „trigger a 

tender point“.Trigger point alebo tiež myofasciálny trigger point – spúšťový bod, je malý 

ohraničený bod zvýšenej iritability v tuhom svalovom snopčeku kostrového svalu, ktorý môže 
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byť lokalizovaný vo svalovom tkanive alebo vo fascii. Tieto biochemické zmeny sú pri tlaku 

bolestivé a môžu vyvolať charakteristickú prenesenú bolesť alebo vegetatívne 

príznaky(Travell,Simons, 1999). Pri prebrnknutí tuhého snopca pod prstami alebo pri zasunutí 

ihly príde k svalovému zášklbu.Tender points sú bolestivé body na perioste, kĺbných 

púzdrach, pri úponoch šliach a väzov ale tiež vo svaloch, avšak u nich chýba tuhý svalový 

snopček a lokálny zášklb po prebrnknutí ako je to pri trigger points. Podľa Lewita (2003) 

môže trigger points spôsobovať prenesenú bolesť. 

 

Mäkké techniky 
Súčasťou liečebných masáží špeciálnej manuálnej medicíny sú mäkké techniky, ktoré 

ovplyvňujú reflexné zmeny v podkoží a vo svaloch. Mäkké techniky znižujú bolesti svalov 

a ich napätie. Pri mäkkých technikách vytvárame kožnú riasu v oblastiachreflexných zmien, 

čím zmierňujeme odpor kože, odstraňujeme bolesť, stuhnutie a skrátenie svalov a šliach. 

Mäkkými technikami dochádza k pretiahnutiu kože a k uvoľneniu fascií, jaziev.Vyšetrenie 

vykonávameKiblerovou riasou. Medzi palec, ukazovák a prostredník oboch rúk uchopíme 

kožnú riasu.Kožnú riasu vedieme od krížovej časti chrbtice ku hlave. Postupujemev 3 radách. 

Potompokračujemepriečne od krížovej chrbtice po horný okraj lopatky. Na bolestivých 

miestach vytvoríme kožnú riasuv tvarepísmena „C“ alebo „S“ a postupujeme od krížovej časti 

ku krčnej chrbtici. Trapézy uvoľňujeme riasoudo tvaru „S“. Mäkké techniky vykonávame 

zvyčajne dvadsať minút, môžu byť aplikované v rámci individuálnej LTV (liečebná telesná 

výchova)(Gúth, a kol., 2004). 

 

Cieľ  

Cieľom práce bolo zistiť možnosti ovplyvnenia vnímania bolesti u pacientov 

s lumboischiadickým syndrómompôsobenímmäkkých techník. Predpokladali sme pozitívne 

zmeny rozdielov pri vyšetrení Kiblerovej riasy,lepenia a posúvateľnosti fascií, prítomnosť 

trigger a tender points a subjektívneho hodnotenia bolesti. 

Úlohou prácebolo vyšetriť klientov s lumboischiadickým syndrómom pred a po 

liečbe,s cieľom porovnať zmeny sledovaných znakov. 

 

Súbor a metodika 

Prospektívna štúdia zameraná na overenie fyzioterapeutických postupov –mäkké techniky na 

ovplyvnenie bolesti u pacientov s LIS. Práca využíva metódu pozorovania, merania, 

hodnotenia palpáciou a porovnania. Súbor tvorili klienti zdravotníckeho zariadenia 

zaradenído štúdie zámerným výberom s diagnózou lumboischiadický syndróm v celkovom 

počte 39.Z celkového počtubolo 26žiena 13 mužov s priemerným vekom 54,5 roka. 

Prezentujú sa kumulatívne výsledky oboch pohlaví. 

Pacienti boli liečení mäkkými technikami každý deň, počas troch týždňov v mesiaci apríl 

2011. Palpáciousme hodnotili lepenie aposúvateľnosť kožných fascií, bolestivosť Kiblerovej 

riasy, prítomnosť trigger a tender points na začiatku a na konci liečby.Subjektívny pocit 

mierybolesti sme hodnotili škálou bolesti s vyjadrením intenzity.Analgetiká boli podávané 

v rovnakom dávkovaní pred liečbou i počas liečby. Výsledky sú spracované 

štatistickypárovýmt-testoms obojstrannou distribúciou (2-tailed), graficky alebo v 

tabuľkovom znázornení. 

 

 

Výsledky 

Pri vyšetrení sa zistilo, že lepenie fascií bolopred liečbou prítomné u väčšiny respondentov 

(Graf 1). U dvoch pacientov sa nepozorovalo lepenie fascií pred liečbou a po liečbe sa 

nezistilo u 27 pacientov, napriek tomuzníženie príznaku lepenia fascií sa štatisticky 
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nezaznamenal t(38)=1,81226, p=0,08.Kiblerova riasa bola bolestivá pred liečboulen u 10 

respondentov (Graf 2).Rozdiel vstupných a výstupných hodnôthodnotenia Kiblerovej riasy je 

štatisticky významný t(38)=-2,83056, p=0,001 (Tabuľka 1). 

 
 
Graf 1 Porovnanie vstupných a výstupných hodnôt vyšetrenia palpáciou 

 

zvislá os – počet respondentov = početnosť skúmaného parametru 

 

Graf 2 Porovnanie bolestivosti Kiblerovej riasy 

 

zvislá os – počet respondentov = početnosť skúmaného parametru 
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Graf 3 Hodnotenie subjektívneho pocitu bolesti 

 

zvislá os – počet respondentov = početnosť skúmaného parametru 

 

Miera bolesti pred liečbou bola u 9 respondentov udávaná ako silná a u 12 respondentov ako 

výrazná. Bolesť sa po liečbe mäkkými technikami u týchto respondentov výrazne znížila. Iba 

3 respondenti charakterizovalibolesť ako silnú a 6 pacientov ako výraznú (Graf 3).Potvrdil sa 

predpoklad, že mäkké techniky ovplyvňujú bolesť pri lumboischiadickom syndróme. Rozdiel 

vstupných a výstupných hodnôtškály bolestije štatisticky významný t(38)=2,285826, 

p=0,02.Štatistická významnosť nebola dokumentovaná pri rozdieloch vstupných a výstupných 

hodnôthodnotenia tender pointst (38)=-0,77055, p=0,44 a tiež hodnotenia 

triggerpointst(38)=1,779513,p=0,08. Predpoklad, že liečbou mäkkých techník príde 

k ovplyvneniu tendera trigger points sa nepotvrdil. 

 

Tab. 1 Výsledky štatistického testu - párovýt-tests obojstrannou distribúciou (2-tailed) 

 
N t df p t krit 

lepenie fascií 39 1,81226 38 0,08 2,024394 

tender points 39 -0,77055 38 0,44 2,024394 

Triggerpoints 39 1,779513 38 0,08 2,024394 

posúvateľnosť 39 -2,22632 38 0,03 2,024394 

Kibblerova riasa 39 -2,83056 38 0,001 2,024394 

škála bolesti 39 2,285826 38 0,02 2,024394 

N=počet subjektov, t=vypočítaná hodnota t-testu, df=stupeň voľnosti, p=vypočítaná hodnota 

štatistickej významnosti, t krit = hraničná hodnota absolútnej hodnoty t  
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Diskusia  

LIS sa prejavuje v akútnom štádiu bolestivosťou, pre ktorú pacient vyhľadá lekára. Podľa 

Lewita (2003), je v akútnom štádiunajdôležitejší úplný kľud na lôžku, v úľavovej polohe, 

ručná trakcia, poprípade epidurálny obstrek, podávanie analgetík. V našej štúdií sme 

aplikovali mäkké techniky, ktoré mali priaznivý efekt na zníženie vnímania bolesti.Všetci 

pacientiz celkového počtu 39 udávali prítomnosť bolesti. Stav bez pocitu bolesti po liečbe 

udávalo 6 pacientov.  

V sledovanom súbore sa zistilona začiatku liečby prítomnosť reflexných zmien ako lepenie 

fascií (u 37 pacientov), bolestivá Kiblerova riasa (u 10 pacientov), trigger (u 15 pacientov) a 

tender points (u 27 pacientov). Súhlasíme s Rychlíkovou (2008), ktorá uvádza, že pod 

pojmom reflexné zmeny rozumieme zmeny, ktoré vznikajú ako dôsledok nocicepčnej 

aferentácie. Rozsah a intenzita reflexných zmien sú závislé hlavne na reakcii vegetatívneho 

systému. Pre vznik reflexných zmien nie je rozhodujúce, z ktorej štruktúry v segmente 

bolestivý podnet vychádza. Svalové spazmy vznikajú najčastejšie vo svaloch, ktoré sú 

inervované z rovnakého nervového koreňa ako intervertebrálny kĺb, kde je funkčná porucha 

(Rychlíková, 2008). V našom súbore sa lepenie fascií a bolestivá Kiblerova riasa (čoje prejav 

svalových spazmov) nachádzala v oblasti lumbálnej chrbtice.Výsledky štúdie naznačujú, 

žeprítomnosť trigger a tender points, vzhľadom k biomechanickému vzniku, neovplyvníme 

iba aplikáciou jednej metodiky. 

 

Záver 

LIS si vyžaduje komplexný prístup k liečbe v závislosti od štádia ochorenia.V akútnom štádiu 

bolesti sú indikované mäkké techniky, fyzikálna terapia prípadne trakcie. To vzájomne 

znásobuje ich komplexný efekt. (Mačkinová, Musilová, 2010). Je možné využiť aj vybrané 

nefarmakologické metódy tlmenia bolesti (Repková, 2008). Podstatnou súčasťou liečby po 

odznení akútneho štádiaje liečebná telesná výchova, ktorá slúži na posilnenie a udržanie 

funkcie svalového korzetu. Pohyb prospieva a preto by mal byť súčasťou osobného životného 

štýlu (Musilová, 2012). Možnosť obmedziť bolestivosť v akútnom štádiu sme zisťovali 

v našej prospektívnej štúdii. Analýza výsledkov preukázala štatisticky významné zníženie 

subjektívneho vnímania bolesti,ovplyvnenie posúvateľnosti fascií, a bolestivosti Kiblerovej 

riasy ako prejav reflexnej nocicepcie u sledovaného súboru. Terapia nemala štatisticky 

významný vplyv na prítomnosť trigger a tender points. Liečba mäkkými technikami by mala 

byť súčasťou fyzioterapeutickej starostlivosti pri vertebrogénnychochoreniach, primárne 

v akútnom štádiu. 
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STIMULY A BARIÉRY VO VYUŽÍVANÍ OŠETROVATEĽSKÝCH DIAGNÓZ  

INCENTIVES AND BARRIERS IN THE USE OF NURSING DIAGNOSES 
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Abstrakt 

Cieľ: Na základe štyroch faktorov – kompetencie a skúsenosti sestry; možnosti a kvalita 

vzdelávania; stav pacienta; organizačné faktory opísať skúsenosť sestier s využívaním 

ošetrovateľskej diagnostiky vo výučbe a praxi. Metódy: Na zber empirických údajov sme 

použili dotazník vlastnej konštrukcie s otvorenými otázkami, zameraný na reflexiu stimulov 

a bariér pri využívaní ošetrovateľských diagnóz v oblastiach vzdelávanie, klinická prax 

a výskum. Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme využili kvalitatívnu analýzu 

dát. Do výskumného súboru boli zaradení štyria respondenti, bývalí študenti doktorandského 

štúdia. Výsledky: Pri identifikovaní stimulov, ako aj bariér v používaní ošetrovateľských 

diagnóz dominovali v našom výskume faktory z oblasti vzdelávania, kompetencií 

a organizácie ošetrovateľskej starostlivosti. Pri identifikácii stimulov a bariér sa respondenti 

zamerali skôr na technické a administratívne aspekty práce s diagnózami ako na ich praktickú 

utilizáciu a reálne benefity pre pacienta. Závery: Ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi sú 

vnímame predovšetkým ako problém teoretického vymedzenia a nie východiska pre 

intervencie, tak ako to je napríklad pri diagnostike v iných odboroch (v medicíne, psychológii 

a podobne). Konkrétne príklady benefitov správnej a negatívnych konzekvencií nesprávnej 

diagnostiky by tak mohli prispieť k efektívnejšiemu prepojeniu teórie s praxou vo vzdelávaní. 

Pri prekonávaní  bariéry v tejto oblasti je nutné zamerať sa najprv na kultiváciu postoja sestier 

a praktický význam diagnostikovania.   

Kľúčové slová: stimuly, bariéry, ošetrovateľské diagnózy, klinická prax, vzdelávanie 

Abstract 

Aim: Regarding four factors - the competence and experience of nurses, opportunities and 

quality of education, complexity of a patient’s situation, and organizational factors - describe 

the experience with the use of nursing diagnosis in nursing education and practice. Methods: 

To collect empirical data, we used a questionnaire of our own design with open questions, 

focused on the reflection of incentives and barriers by using nursing diagnoses in the areas of 

education, clinical practice and research. For the processing and evaluation of the data, we 

used qualitative data analysis. Four respondents, former PhD students were included in the 

research file. Results: To identify incentives as well as barriers by using nursing diagnoses 

factors of education, competence and organization of nursing care dominated in our study.  

When identifying the incentives and barriers to the use of nursing diagnoses in our study were 

dominated by. In addition to this respondents focused more on the technical and 

administrative working aspects with diagnoses as to their practical utilization and real benefits 

to the patient. Conclusion: Nursing diagnosis in clinical practice are perceived primarily as a 

theoretical definition of the problem and not as the basis for intervention, as it is in the case of 

the diagnosis in other fields (in medicine, psychology, etc.). Specific examples of benefits of 

good and negative consequences of the incorrect diagnosis could contribute to more effective 

interconnection of the theory and practice in education.  
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