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Abstrakt 

Úvod: Dle WHO je přibližně 10 % pacientů v primární ambulantní péči ohroženo z hlediska 

jejich bezpečnosti, proto je posouzení kultury bezpečí pacientů v této oblasti velkou výzvou. 

V České republice však prozatím není standardně pro hodnocení využíván žádný nástroj. 

Cíl: Poskytnout přehled nástrojů pro měření kultury bezpečí pacientů v primární péči. 

Metody: Vyhledávaní bylo realizováno ve vědeckých databázích Ovid Nursing, Scopus, 

ProQuest a PubMed v dubnu 2021 s použitím stejných klíčových slov a Booleovských 

operátorů AND a OR následovně: kultura bezpečí pacientů; primární péče; nástroj; 

bezpečnostní klima. Výsledkem vyhledávaní bylo 1337 studií. Proces vyhledávaní a třídění 

reflektoval doporučení PRISMA. V rámci syntézy údajů byla využita metoda sumativní 

obsahové analýzy. 

Výsledky: Identifikovali jsme 10 nástrojů pro posouzení kultury bezpečnosti pacientů 

v oblasti primární péče. Jejich společnými znaky jsou, že se jedná o nástroje sebeposuzovací a 

využitelné všemi členy multidisciplinárního týmu. Odlišnosti spočívají především v rozsahu, 

počtu dimenzí, ale i použitelností v různých oblastech poskytované ambulantní péče. 

Závěr: Vytvoření kultury bezpečí v rámci pracovišť primární péče může být prvotní strategií 

k navýšení aspektů v oblasti kvality i bezpečnosti poskytované péče. Námi provedený přehled 

může napomoci k výběru vhodného nástroje na základě výsledků z hlediska jejich 

psychometrických vlastností, ale i dalších aspektů. 

 

Klíčová slova: primární péče, nástroj, kultura bezpečí pacientů, bezpečnostní klima 

 

 

Abstract 

Introduction: According to the WHO, approximately 10% of patients in primary outpatient care 

are endangered in terms of their safety, so assessing patient safety culture in this area is very 

challenging. However, in the Czech Republic, no tool is currently used for its standard 

evaluation. 

Aim: To provide an overview of tools for measuring patient safety culture in primary care. 

Methods: The search was performed in the scientific databases Ovid Nursing, Scopus, ProQuest 

and PubMed in April 2021 using the same keywords and Boolean AND and OR operators as 

follows: patient safety culture; primary care; instrument; safety climate. The search produced 
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1337 studies. The search and retrieval process reflected PRISMA recommendations. The 

method of summative content analysis was used in the data synthesis. 

Results: We identified ten tools for assessing the patient safety culture in primary care. Their 

common features are that they are self-assessment, and all multidisciplinary team members can 

use that. The differences lie mainly in the scope, the number of dimensions, and applicability 

in various outpatient care areas. 

Conclusion: Creating a culture of safety within primary care settings can be a primary strategy 

to enhance the quality and safety of care provided. Our overview can help select a suitable tool 

based on the results in terms of their psychometric properties and other aspects. 

 

Key words: primary care; instrument; patient safety culture; safety climate 
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NURSING HOME CARE OF STROKE PATIENTS  

 

 

Sylva Bártlová, Lenka Šedová, František Dolák, Andrea Hudáčková, Lucie 

Havierniková 

 

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika 

Department of Nursing, Midwifery and Emergency Care, Faculty of Health and Social 

Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic 

 

 

Abstrakt 

Úvod: Cévní mozková příhoda má dopad na fyzické a emoční zdraví, na vztahy nemocných s 

blízkými lidmi a na jejich schopnost žít svůj život jako před onemocněním.  

Cíl: Cílem výzkumu pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (CMP), bylo zjišťováno, 

jakými následky trpí, zda jejich stav vyžaduje péči jiných osob a jaké služby poskytované 

v rámci domácí ošetřovatelské péče využívají. 

Metody: Design výzkumu byl kvantitativní. Terénní šetření bylo provedeno technikou 

standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Sběr dat byl zabezpečován 96 

profesionálními tazateli Institutu pro studium zdraví a životního stylu v celé České republice. 

Výběrový soubor tvoří 416 pacientů po cévní mozkové příhodě. Z hlediska pohlaví tvoří soubor 

207 (49,8 %) mužů a 209 (50,2 %) žen.  

Výsledky: Služby agentury domácí péče využívá v domácí léčbě necelá ½ (47,6 %) 

respondentů. Využívání těchto služeb statisticky významně souvisí s věkem, pracovním 

zařazením a dobou, která uplynula od CMP.  

Závěr: Nejvíce jsou pacienty po cévní mozkové příhodě využívány v rámci domácí 

ošetřovatelské péče služby fyzioterapeuta a sociálního pracovníka, nejméně služby psychiatra 

a psychologa.   Člověk po CMP je tak odkázán především na pomoc sester pracujících v ADP 

nebo na dílčí pomoc vybraných profesí, o nichž se dozví. 

 

Klíčová slova: domácí ošetřovatelská péče, fyzioterapeut, logoped, sociální pracovník, 

psycholog, psychiatr 

 

 

Abstract 

Introduction: Stroke has an impact on physical and emotional health, on relationships with the 

significant ones and on the ability to live the same life as before stroke.   

Aim: The goal of the study of stroke patients was to find out the consequences, the necessity of 

requiring the care provided by other persons, and the sort of services provided within home 

care.   

Methodology: The study design was quantitative. The field study was performed using a face-

to-face interview. The data collection was performed by 96 professional questioners from the 

Institute for Health and Lifestyle across the Czech Republic. The sample consisted of    416 

stroke patients, 207 (49.8 %) men and 209 (50.2%) women.   

Results: The services of the Home Care Agency are used by almost one half (47. 6%) of 

respondents. The use of the services is significantly associated with the age, occupation and 

time that has passed since stroke.  
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Conclusion: The most frequently used home care services include physiotherapy and social 

work; psychiatric and psychological services are used least frequently. Stroke patients 

particularly depend on home care nurses or on the partial help of selected professions about 

which they have been informed.  

 

Key words: home care, physiotherapist, speech therapist, social worker, psychologist, 

psychiatrist  
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PACIENTI SE SRDEČNÍMI CHOROBAMI A OVLIVNĚNÍ HUDBOU  

PATIENTS WITH HEART DISEASE AND THE INFLUENCE OF MUSIC  

  

 

Eva Baudyšová, Renáta Zeleníková  

 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Česká 

republika 

Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech 

Republic 

 

 

Abstrakt 

Úvod: Onemocnění srdce je velkou součástí spektra chronických onemocnění, přibližně 62 % 

občanů Evropské unie umírá na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Hudba je intervencí 

pomáhající ovlivnit strach a úzkost u pacientů. Poslech hudby je vhodným nástrojem 

ošetřovatelské intervence.  

Cíl: Identifikace studií zaměřené na vliv hudby na pacienty se srdečními chorobami.  

Metody: Využity databáze MEDLINE a Cochrane od roku 2010 do roku 2020. Kritérii výběru 

jsou kontrolované randomizované studie a kvazi randomizované studie porovnávající účinek 

hudby na pacienta se srdečním onemocněním ve srovnání s konvenční péčí.   

Výsledky: Vybráno devět studií, v osmi z nich sestry využily reprodukovanou hudbu. Jednu 

studii provedl muzikoterapeut s aktivním zapojením pacientů. Studie se zabývají třemi oblastmi 

vlivu hudby na: 1. emoční stavy: úzkost, strach, poruchy nálady, 2. množství a kvalita spánku, 

3. pooperační bolest. Ve studiích bylo použito vybraných dotazníků jako evaluační nástroj k 

posouzení vlivu hudby. Studie neobsahují jednotný hudební protokol, každý má svůj vlastní. 

Hudbu si vybírají sami autoři studií, nebo pacienti. Při poslechu je upřednostňována relaxační 

(instrumentální) hudba. Tři studie zjistily signifikantní rozdíly mezi kontrolní a intervenční 

skupinou. Limitace studií je malý vzorek pacientů a nejednotný hudební protokol. 

Závěry: Poslech hudby může být vhodnou intervencí pro snížení strachu, úzkosti, bolesti  

a zlepšení kvality spánku. Jsou potřebné další výzkumy.  

 

Klíčová slova: srdeční choroby, hudba, ošetřovatelství, bolest 

 

 

Abstract  

Introduction: Heart disease is a large part of the spectrum of chronic diseases, approximately 

62 % of European Union citizens die of cardiovascular and cancer. Music is an intervention 

that helps to influence patients' fear and anxiety. Listening to music is a suitable tool for nursing 

intervention. 

Aim: Identification of studies focused on the effect of music on patients with heart disease. 

Methods: MEDLINE and Cochrane databases are used from 2010 to 2020. The selection criteria 

are controlled randomized trials and quasi-randomized trials comparing the effect of music on 

a patient with heart disease compared to conventional care.  

Results: Nine studies were selected, in eight of which the nurses used reproduced music. One 

study was performed by a music therapist with active patient involvement. The studies deal 

with three areas of the influence of music on: 1. emotional states: anxiety, fear, mood disorders, 

2. the amount and quality of sleep, 3. postoperative pain. In the studies, selected questionnaires 

were used as an evaluation tool to assess the impact of music. The studies do not contain a 

uniform musical protocol, each has its own. The music is chosen by the authors of the studies 
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themselves or by the patients. Relaxation (instrumental) music is preferred when listening. 

Three studies found significant differences between the control and intervention groups. The 

limitation of the studies is a small sample of patients and a non-uniform musical protocol.  

Conclusion: Listening to music can be a suitable intervention to reduce fear, anxiety, pain and 

improving sleep quality. Further research is needed.  

 

Key words: heart disease, music, nursing, pain 
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WHAT IS THE EFFECTIVENESS OF THE NURSE MANAGER INTENTIONAL 

ROUNDING ON PATIENT SATISFACTION? A SYSTEMATIC REVIEW 

 

 

Aysun Bayram1, Aysel Özsaban1, Jessica Longhini1,2, Alvisa Palese1,2 

 

1 Department of Nursing Fundamentals, Health Science Faculty, Karadeniz Technical  

  University, Turkey 
2 Department of Medical Sciences, School of Nursing, University of Udine, Italy 

 

 

Abstract  

Aim: To evaluate the effects of nurse managers intentional rounding on patient satisfaction.  

Method: In this systematic review, MEDLINE-EBSCHOST, Pubmed, CINAHL, Scopus, 

Cochrane, Clinicalkey, ScienceDirect, OVID, Sage Journals and Web of Science databases 

were searched between April-June 2021, using the key words "intentional rounding","hourly 

rounding",“purposeful rounding”,“nurse manager”,“nurse leader” and “chief nursing” in 

English. The PRISMA statement guideline was used to  summarize the methods and results. 

The Joanna Briggs Institute Critical Appraisal tools were used for performing the quality 

assessment of the eligible studies.  

Results: 118 articles were screened, seven articles (five quasi-experimental studies, one cohort 

study, one cross-sectional study) met the inclusion criteria. These studies reported the results 

on patient’s satisfaction. Five studies used structured rounding process, four studies educated 

the nurse managers about structured rounding process, and six studies used  a single  group of 

participants. Three of seven studies that focused on patient satisfaction demonstrated the 

satisfaction scores of the patients who received rounding were significantly higher than the 

patients who unreceived rounding and four reported no statistically significant difference. 

Conclusions: The findings of this systematic review suggest that nurse managers rounding was 

effective on patients satisfaction but there is  limited evidence with low methodological quality.   

 

Key words: intentional rounding, hourly rounding, purposeful rounding, nurse manager, nurse 

leader, chief nursing 
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CHYBĚJÍCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE NA ČESKÝCH PEDIATRICKÝCH 

ODDĚLENÍCH – PILOTNÍ STUDIE 

MISSED NURSING CARE AT CZECH PAEDIATRIC CARE UNITS – A PILOT 

STUDY  

 

 

Romana Bečvářová1, Daniela Bartoníčková1,2, Elena Gurková1, Dominika Kalánková2, 
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Abstrakt 

Úvod: V posledních dekádách extenzivně narůstá počet studií a mezinárodních 

multicentrických projektů týkajících se prevalence a charakteru chybějící ošetřovatelské péče. 

Významná část studií se zaměřuje na zkoumání fenoménu v akutní péči o dospělé pacienty, na 

pediatrických pracovištích byl prostřednictvím specifických nástrojů zkoumán jen sporadicky. 

Cíl: Zjistit prevalenci a charakter chybějící ošetřovatelské péče na pediatrických odděleních a 

identifikovat důvody, které k jejímu výskytu přispívají.  

Metody: Sběr údajů probíhal od ledna do března 2021 prostřednictvím nástroje MISSCARE 

Survey – Ped. Respondenty byly pediatrické sestry (N=138) z pěti pracovišť v rámci České 

republiky. Údaje byly analyzovány prostřednictvím deskriptivní a induktivní statistiky. 

Výsledky: 84,8 % dětských sester nezabezpečilo během své poslední pracovní směny jednu 

anebo více ošetřovatelských aktivit. Jejich průměrný počet činil 10,9 na jednu dětskou sestru. 

Nejvýznamnějšími důvody byly: časté vyrušení během služby; neočekávaný nárůst nově 

přijatých dětských pacientů a/anebo zvýšená zaneprázdněnost oddělení; dětští pacienti v 

urgentních situacích.  

Závěr: Nejčastěji nezabezpečovanou aktivitou dětských sester bylo posouzení aktivit, které jsou 

přisuzovány rodinnému příslušníkovi/opatrovníkovi. V souladu s dalšími studiemi jsme 

zároveň potvrdili, že pracovní zátěž spojená s neočekávaným zvýšením počtu nebo závažnosti 

stavu pacientů na oddělení patří mezi nejvýznamnější důvody výskytu fenoménu.  

 

Klíčová slova: sestra, pediatrické oddělení, nemocnice, ošetřovatelství, chybějící péče 

 

Podpořené projektem IGA Chybějící ošetřovatelská péče a charakteristika pracovního 

prostředí sester v pediatrii (IGA_FZV_2021_013). 

 

 

Abstract 

Introduction: In the last decades, the number of studies and international multicentre projects 

concerning the prevalence and character of missed nursing care has grown exponentially. A 

significant part of the studies focuses on the phenomenon in the acute care of adult patients. In 

pediatric care units, it was examined only sporadically through specific tools. 
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Aim: To determine the prevalence and character of missed nursing care in pediatric care units 

and identify the reasons contributing to its occurrence. 

Methods: Data collection was carried out from January to March 2021 through an instrument 

MISSCARE Survey - Ped. The respondents were pediatric nurses (N = 138) from five care units 

in the Czech Republic. Data were analyzed using descriptive and inductive statistics. 

Results: 84.8 % of paediatric nurses missed at least one or more nursing care activities during 

their last working shift. Their average number was 10.9 per paediatric nurse. The most 

important reasons were: frequent interruptions, unexpected rise in patient volume and/or 

acuity on the unit, urgent patient situations. 

Conclusion: The most frequently missed nursing care activity of pediatric nurses was 

assessing the activities attributed to the caregiver. Consistent with other studies, we have 

confirmed that the workload associated with an unexpected increase in the number or severity 

of patients on the care units is one of the most important reasons for the phenomenon. 

 

Key words: nurse, pediatric care unit, hospital, nursing, missed care 
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Abstrakt 

Úvod: Pohybová aktivita ovplyvňuje rozvoj duševného a fyzického zdravia študentov aj počas 

pandémie Coid-19.  

Cieľ: Hlavným cieľom bolo zistiť úroveň pohybovej aktivity študentov nelekárskych študijných 

programov trnavských univerzít počas pandémie Covid-19.  

Metódy: Prieskum bol realizovaný prostredníctvom anonymného dotazníka vlastnej 

konštrukcie, ktorý obsahoval 25 otázok, zber údajov prebiehal od 12/20–1/21. Dotazník 

vyplnilo 228 respondentov, z toho bolo 189 (83 %) žien a 39 (17 %) mužov. Údaje boli 

spracované pomocou programu Microsoft Office Excel.  

Výsledky: Zhoršenie pohybovej aktivity počas pandémie Covid-19 uvádza 96 (42 %) študentov. 

Sedenie s ohnutým chrbtom počas online výučby uvádza 145 (64 %) študentov, napriek tomu, 

že teoretické vedomosti o fyzickej ergonómii uviedlo 143 (63 %) a význame školy chrbta 220 

(97 %) študentov. Konštatujeme, že väčšina študentov má dostatočný pohybový režim 

a uspokojujúci štýl života.  

Záver: Pohybová aktivita je označovaná ako jeden z najvýznamnejších faktorov, ktoré môžu 

správnou edukáciou a motiváciou pozitívne ovplyvniť kvalitu života študentov aj počas 

pandémie.   

 

Kľúčové slová: pohybová aktivita, Covid-19, kvalita života, zdravý životný štýl, študenti 

 

 

Abstract 

Introduction: Physical activity affects the development of mental and physical health of 

students even during the Coid-19 pandemic.  

Aim: The main aim was to determine the level of physical activity of students of non-medical 

study programs of the University of Trnava during the Covid-19 pandemic.  

Methods: The survey was conducted through an anonymous self-designed questionnaire, which 

contained 25 questions, data collection took place from 12/20-1/21. The questionnaire was 

filled in by 228 respondents, of which 189 (83 %) were women and 39 (17 %) men. The data 

were processed using Microsoft Office Excel.  

Results: Deterioration of physical activity during the Covid-19 pandemic is reported by 96 (42 

%) students. Sitting with a bent back during online teaching is reported by 145 (64 %) students, 

although theoretical knowledge of physical ergonomics was reported by 143 (63 %) and the 

importance of back school by 220 (97 %) students. We state that most students have a sufficient 

exercise regime and a satisfying lifestyle.  

Conclusion: Physical activity is described as one of the most important factors that can 

positively affect the quality of life of students with proper education and motivation even during 

a pandemic.  
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Abstrakt 

Úvod: Dôvera je mnohodimenzionálny fenomén, ktorý má zásadný význam pri vytváraní 

vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Prežívanie dôvery sa odvíja od pocitu 

bezpečia, istoty, kompetencie zdravotníka, miery jeho súcitu a spoľahlivosti. V prípade dôvery 

musí pacient akceptovať svoju zraniteľnosť a veriť, že zdravotník koná v jeho najlepšom 

záujme. 

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je interpretácia významu dôvery vo vzťahu medzi pacientom s 

chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom. 

Metódy: Projekt má fenomenologický výskumný dizajn. Participantami budú homogénne 

skupiny pacientov s vybranými chronickými ochoreniami. Na zder údajov budú využité 

pološtruktúrované rozhovory. Analýza dát bude realizovaná prostredníctvom interpretatívno 

fenomenologickej analýzy. 

Výsledky: Výstupy projektu smerujú k interpretácii fenoménu dôvery na základe životnej 

skúsenosti pacientov s vybratým chronickým ochorením v našom socio-kultúrnom kontexte a 

k vytvoreniu základného interpretačného rámca, ktorý umožní pochopiť špecifické aspekty 

dôvery vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom. 

Závery: Výsledky výskumu s využitím interpretatívno fenomenologickej analýzy môžu 

prispieť k hlbšiemu pochopeniu dôvery a získavaniu poznatkov, ktoré môžu slúžiť na podporu 

prístupu zameraného na osobu pacienta, na zvýšenie kvality poskytovanej starostlivosti a k 

väčšej humanizácii zdravotníctva. 

 

Kľúčové slová: dôvera, vzťah pacient-zdravotnícky pracovník, interpretatívno 

fenomenologická analýza, výskumný projekt 

 

Podporené projektom VEGA 1/0276/21: Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým 

ochorením a zdravotníckym pracovníkom: interpretatívno fenomenologická analýza. 

 

 

Abstract 

Introduction: Trust is a multidimensional essential in creating a relationship between the patient 

and the healthcare professional. The experience of trust depends on the feeling of safety, 
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security, competence of the health professional, the degree of his compassion and reliability. In 

the case of trust, the patient must accept her/his vulnerability and believe that the healthcare 

professional is acting in his or her best interests. 

Aim: The main aim of the project is to interpret the meaning of trust in the relationship between 

a patient with a chronic illness and a healthcare professional. 

Methods: The project has a phenomenological research design. Participants will be 

homogeneous groups of patients with selected chronic diseases. Semi-structured interviews will 

be used for data source. Data analysis will be performed through interpretive phenomenological 

analysis. 

Results: The outputs of the project aim to interpret the phenomenon of trust based on the lived 

experience of patients with selected chronic diseases in our socio-cultural context and to create 

a basic interpretive framework that allows to understand specific aspects of trust in relation to 

health professionals. 

Conclusions: A research project using interpretive phenomenological analysis can contribute 

to a deeper understanding of trust and the acquisition of knowledge that can serve to support a 

patient-centered approach, increase the quality of care provided and support greater 

humanization of health care. 

 

Key words: trust, patient-healthcare professional relationship, interpretive phenomenological 

analyses, research project 
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Abstrakt 

Úvod: Změny ve zdravotnictví vedou k urgentní potřebě vzdělávat sestry tak, aby byly 

kompetentní využívat principy praxe založené na důkazech (dále jen EBP). Soubor kompetencí 

a výsledků učení může být vodítkem při sestavování samotného obsahu výuky a výukových 

principů a strategií, které povedou k zlepšení EBP kompetencí sester. 

Cíle: Cílem bylo na základě konsenzu odborníků sestavit soubor klíčových EBP kompetencí 

sester a nejdůležitějších výsledků učení EBP pro implementaci do ošetřovatelských 

vzdělávacích programů ve vybraných evropských zemích.  

Metody: vícestupňová modifikovaná technika Delphi.  

Výsledky: Na základě konsensu odborníků bylo identifikováno celkem 24 EBP kompetencí a 

120 výsledků učení, které byly rozděleny do afektivní, kognitivní a psychomotorické oblasti. 

Závěry: Na podkladě konsenzu odborníků byl sestaven soubor klíčových EBP kompetencí 

sester a nejdůležitějších výsledků učení EBP určených k implementaci do ošetřovatelských 

vzdělávacích programů ve vybraných evropských zemích. 

 

Podpořeno projektem Erasmus+ 2018-1-ES01-KA203-050216 Providing a teaching and 

learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European 

curriculum. 

 

Klíčová slova: kompetence; kurikulum; praxe založená na důkazech; učení; ošetřovatelství; 

dovednosti 

 

 

Abstract 

Introduction: Changes in healthcare lead to an urgent need to educate nurses so that they are 

competent in evidence-based practice (hereinafter EBP). The set of competencies and learning 

outcomes may serve as guidance for developing the content of teaching and teaching principles 

and strategies that may improve EBP competencies for nurses. 

Aims: To establish, based on expert consensus, a set of core EBP competencies for nurses and 

the most important EBP learning outcomes for implementation into nursing education 

programmes in selected European countries. 

Methods: A multi-phase modified Delphi survey. 
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Results: Based on Delphi survey expert consensus, 24 EBP competencies and 120 learning 

outcomes were identified and divided into affective, cognitive and skills domains. 

Conclusions: Based on expert consensus, a set of core EBP competencies for nurses and the 

most important EBP learning outcomes was developed to be implemented into nursing 

education programmes in selected European countries.  

 

Supported by project Erasmus+ 2018-1-ES01-KA203-050216 Providing a teaching and 

learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European 

curriculum. 

 

Key words: competence; curriculum; evidence-based practice; learning; nursing; skills. 
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Abstrakt 

Úvod: Významná část výzkumu v oblasti nedokončené ošetřovatelské péče se zaměřuje na 

objasnění daného fenoménu v kontextu organizačních aspektů zdravotní péče, vedení 

a pracovního prostředí sester. Výsledky studií v této oblasti přispívají k systematickému 

zmapování prediktorů fenoménu. 

Cíl: Cílem příspěvku je analyzovat souvislosti mezi úrovni nedokončené ošetřovatelské péče, 

typem pracoviště, faktory pracovního prostředí sester a kulturou bezpečnosti. 

Metody: Narativní přehled výsledků studií realizovaných v České a Slovenské republice v 

rámci projektu "Přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče – mezinárodní a vícevrstevný 

problém“ financovaným programem COST a navazujících národních projektů. Do přehledu 

byli zařazené studie realizované v rámci České a Slovenské republiky v období 2017–2021.  

Výsledky: Vztahy mezi nemocničním prostředím a nedokončenou ošetřovatelskou péčí byli 

předmětem pěti korelačních studií. Signifikantní korelace byli potvrzené mezi nedokončenou 

ošetřovatelskou péči a domény pracovního prostředí sester, poměrem počtu pacientů na 

všeobecnou sestru, resp. personálním zajištěním, percepcí kultury bezpečnosti pacienta, 

celkovou pracovní spokojeností a kvalitou péče. Typ pracoviště, počet hodin přesčasů a 

přístupy k zabezpečení kvality ošetřovatelské péče byli identifikovány jako významné 

prediktory nedokončené péče. 

Závěr: Podporné prostředí a adekvátní personální zajištění přispívají k nižší prevalenci 

nedokončené ošetřovatelské péče.  

 

Klíčová slova: nedokončená – přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče, nemocniční péče, 

pracovní prostředí, přehled  

 

Podpořené projektem IGA Nedokončená ošetřovatelská péče a pracovní prostředí sester 

(IGA_FZV_2020_001). 

 

 

Abstract 

Introduction: Substantial number of research studies in the area of unfinished nursing care has 

focused on examination of contributing factors and the underlying mechanisms of this 

phenomenon, such as nurse-related organizational variables and work environment 

characteristics.  

Aims: The aim of the study was to explore the relationships between factors of working 

environment and the unfinished – rationed – missed nursing care.  
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Methods: The contribution was based on the findings of research work performed within the 

framework of the European Union COST Action project: Rationing-Missed Nursing Care: An 

International and Multidimensional Problem and follow-up national projects conducted in the 

Slovak and Czech Republic. A narrative review of the studies focused on the unfinished nursing 

in the Czech and Slovak Republic published between 2017 – 2021. 

Results: Significant correlations were found between the unfinished nursing care and domains 

of nurse work environment, the self-reported patient to nurse ratio or staffing, perceptions of 

patient safety climate, overall job satisfaction and quality of care. The type of unit, the number 

of overtime hours, the nurses’ perception of the nursing foundations for the quality of care were 

confirmed as a significant predictor of unfinished nursing care. 

Conclusions: Supportive work environments and adequate staffing are linked to less missed 

care.  

  

Key words: hospital care, unfinished – rationing – missed nursing care, work environment, 

narrative review 
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Abstrakt 

Úvod: Infekce spojené se zdravotní péčí představují celosvětový komplexní problém, který 

zvyšuje morbiditu, mortalitu a celkové náklady na péči v každém zdravotnickém zařízení. 

Zkoumaní fenoménu chybějící ošetřovatelské péče specificky zaměřeného na oblast kontroly 

infekcí spojených se zdravotní péčí je akcentováno v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Cíl: Cílem výzkumného šetření byl popis a analýza prevalence, charakteru a příčin chybějící 

péče ve vztahu ke kontrole infekcí spojených se zdravotní péčí na akutních nemocničních 

odděleních vybraných nemocnic v České a Slovenské republice.  

Metody: Výzkum byl realizován ve dvou fázích. V první fázi byly na souboru 1459 sester 

testovány psychometrické vlastnosti české a slovenské verze nástroje Missed infection control 

nursing care. Pro psychometrickou analýzu a komparaci chybějící péče byla použita analýza 

s využitím Raschových modelů. V další fázi byla použita modifikovaná česká verze Missed 

infection control nursing care.  

Výsledky: Výsledky potvrdili rozdíly mezi ČR a SR v 14 oblastech kontroly infekcí spojených 

se zdravotní péčí. Vztah mezi organizačními, a individuálními (sociodemografickými) faktory 

a prevalencí chybějící péče nebyl významný. 

Závěr: Modifikované subškály české a slovenské verze Missed infection control nursing care 

(na základě odstranění neuspokojivých položek) mohou být využity v dalším výzkumu, 

zejména v kontextu pandemie COVID-19.  

 

Klíčová slova: infekce spojené se zdravotní péčí, přidělovaná – chybějící ošetřovatelská péče, 

prevence a kontrola infekcí, Raschova analýza 

 

Podpořené projektem IGA Přidělovaná – chybějící ošetřovatelské péče a bezpečí pacientů v 

nemocnicích (IGA_FZV_2019_001). 

 

 

Abstract 

Introduction: During the time of COVID-19 crisis, the research focused on missed infection 

control has been highlighted.  
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Aims: The aims of the cross-sectional study were to assess and compare the amount, type, and 

reasons for missed infection control among Czech and Slovak nurses from acute hospitals in 

the Czech and Slovak Republic. 

Methods: The survey was conducted into two phases. During the first phase, the convenience 

sample of 1459 nurses from medical and a surgical unit of acute hospitals in the Czech and 

Slovak Republic was recruited. Analysis of the nurses’ responses to both sub-scales of the 

Infection Control Missed Care survey and validation of data was undertaken using the item 

response theory (Rasch scaling). In the next phase, the examination of missed infection control 

was continued, and the adapted Czech version was used. 

Results: Variations in missed infection control care can be accounted for across two countries. 

Differences between Czech and Slovak were found in 14 areas of the infection control. The 

associations between individual (socio-demographic), organizational variables and missed 

infection control were not significant.  

Conclusions: With modification to the two sub-scales used in the survey (removal of poorly 

fitting items) it should be reliable, and the resulting data could be used for further investigation 

such as factor analysis or modelling, mainly in the context of the COVID-19 pandemic.  

 

Key words: health care associated infections, missed nursing care, infection prevention and 

control, Rasch analysis 
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Abstract  

Introduction: Nurse navigators are advanced practice nurses who were introduced to the state 

of Queensland Health in Australia in 2016. Their role is to help patients with complex chronic 

conditions to navigate the multiple points of service required in their care. Nurse navigators’ 

work is to reduce fragmentation, whilst supporting patients to manage their care, a key measure 

of which is a reduction in unnecessary hospitalisation.  

Aim: The navigation service is currently being evaluated across sixteen health services, with 

measures focusing on the professional capacity of the nurses to support person-centred care, 

the service effectiveness, economic value and patient impact. The evaluation is being 

undertaken at six monthly intervals over two years. This paper reports on the twelve-month 

review of data. 

Methods: A Theory of Change framework was used to allow for an ongoing process of learning 

and adaptive management that continues throughout and beyond the life of the project. 

Measures include hospital utilisation data, patient and navigator narratives, patient well-being 

and quality of life, cost benefit and special return on investment.  

Results: Outcome data such as hospital admission, length of stay and discharge data, patient 

wellbeing and economic benefit measures demonstrate that nurse navigators provide more than 

health education, associated co-ordination, advice and guidance. They also adopt a wide range 

of skills that address practical, clinical, functional and social elements of care.  

Conclusion: Nurse navigators have found that ‘non-compliance’ really means that patients have 

been unable to attend appointments because of financial, logistical, cultural or clinical barriers, 

or the difficulties of dealing with multiple specialist services. Nurse navigators work with these 

problems, assisting patients, the family/carers and the extended health and social teams to 

manage care across acute services, community and general medical practices. 

 

Key words: nursing, care co-ordination, nurse navigators, chronic care 
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Abstract 

Introduction: Missed nursing care is now a global phenomenon with research identifying 

similar issues across many countries. Whilst much has been written about care that is missed 

and the environment in which it is missed, little focuses on understanding how nurses decide 

on what care to ration in the face of environmental constraints.  

Aim: This presentation reports on the analysis of in-depth interviews from nurses who 

responded to a survey in New Zealand, on how care is missed. The study explored how nurses 

described workload, care rationing and their work environment to see if there were associations 

between lean strategies, nurses’ stress levels and their capacity to do their work from both the 

clinical and professional practice perspective. 

Methods: Nurses who consented for interview were provided with four questions when 

consenting for the interview. This meant that they came fully prepared for the interview. 

Questions were, what choices do you find yourself making when working on a shift; which 

choices are compromises; what if you made a different choice; and, when would you share your 

choices with your colleagues? Interviews were analysed using a pragmatic analysis against 

dimensions of cognitive dissonance described by Maslach and Leiter (2018).  

Results: Narratives identified four major themes; care compromising; job-person incongruity; 

emotional exhaustion; and, depersonalisation. Nurses’ described institutional targets for 

reducing healthcare costs while improving service and medical outcomes, but which shifted 

those costs from administrators to nurses and patients. The compounding jeopardy for patients 

is that they receive less care from those who they depend on most, whilst systems become more 

streamlined in their budgets at the expense of the very people those budgets are meant to serve. 

Conclusion: The notion of organisational cognitive dissonance emerged, in which nurses’ 

capacity to emotionally and physically care for patients was lost in a quest to achieve financial 

targets. Further research is needed to examine the ethical dilemmas created by work 

intensification and cognitive dissonance of its workers 

 

Key words: missed nursing care, cognitive dissonance, lean thinking, care rationing 
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Abstrakt 

Úvod: Podávání léčivých přípravků (LP) je komplexní oblast práce sestry s úzkým vztahem 

ke kvalitě péče. Ačkoli činnosti spojené s podáním LP mohou být do určité míry specifické pro 

dané prostředí, očekává se, že sestra bude kompetentní tyto činnosti plnit ihned po ukončení 

kvalifikačního studia, a to i na pracovištích specializovaných. Sestra na pracovištích intenzivní 

péče, stejně jako jinde, podává LP na základě ordinace lékaře, která by měla být relativně 

podrobná. Zdá se však, že na způsob aplikace léčivých přípravků mohou mít vliv také další 

faktory, které tato ordinace neobsahuje. 

Cíl: Cílem práce bylo analyzovat faktory ovlivňující způsob podávání léčivých přípravků 

na pracovištích intenzivní péče. 

Metody: Kvalitativní studie se zúčastnilo 26 všeobecných sester. Výzkumný vzorek byl vybrán 

účelově, přičemž kritériem výběru byla jejich kvalifikace a praxe na pracovišti intenzivní péče. 

Sběr dat probíhal formou hloubkových rozhovorů. 

Výsledky: Faktorů majících vliv na způsob aplikace LP byla identifikována celá řada, přičemž 

mnohé z nich v ordinaci lékaře zahrnuty nejsou. Tyto faktory je možné zařadit do dvou velkých 

kategorií: specifika pracoviště a znalosti a zkušenosti sester. Popisovaná praxe jednotlivých 

pracovištích se lišila, v některých případech však nebyly důvody specifického přístupu 

k aplikaci určitých léčivých prostředků jasné. Taktéž znalosti a zkušenost jednotlivých sester 

mohly praxi významně modifikovat. 

Závěry: Existence národních doporučených postupů, vycházejících z pravidel praxe založené 

na důkazech, by mohla mít velmi pozitivní dopad na kvalitu péče v této oblasti. 

 

Klíčová slova: podávání léčivých přípravků, intenzivní péče 

 

 

Abstract 

Introduction: Administering medication is a complex area of nurse’s work with a close relation 

to the quality of care. Although it can be workplace specific to certain extent, nurses are 

expected to be fully competent to perform tasks related to this area immediately after 

graduation, even in specialized environment. Nurses at intensive care, as at the other units, 

administer medication based on physician’s prescription. However, it appears that there are also 

other factors affecting way of administration, that are not included in prescription.  

Aim: The aim of this work was to analyse factors influencing the way of administering 

medication at intensive care. 

Methods: Purposeful sample of 26 fully qualified nurses with at least 1-year experience at 

intensive care participated in the qualitative study. In-depth interviews were conducted and 

analysed. 
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Results: A lot of factors influencing the way of administering medication was identified. A 

major part was not included in physician’s prescription. Those factors could be classified as 1) 

workplace specifics and 2) knowledge and experience of nurse. The described practice of 

different workplaces was various, however reasons of specific approach to administering 

certain medication were not always clear. The knowledge and experience of individual nurses 

could also significantly modify practice. 

Conclusion: The existence of national guidelines based on evidence-based practice could have 

positive impact on the quality of care in this area. 

 

Key words: administering medication, intensive care nursing 

 

  

Úvod 

Podávání léčivých přípravků (LP) je komplexní oblast práce sestry s úzkým vztahem ke kvalitě 

péče. Přestože je považována za oblast velmi zásadní, diskuze týkající se kompetencí sester 

vzbuzují v některých případech dojem, že pro bezpečné podání LP je nutná pouze existence 

ordinace lékaře a další faktory, včetně vzdělání, již nehrají příliš zásadní roli. V souladu s tímto 

je očekáváno, že sestry bude plně kompetentní činnosti vztahující se k této oblasti začít plnit 

ihned po ukončení kvalifikačního studia, a to i tam, kde je poskytována péče specializovaná 

(Vyhláška o činnostech). 

Naproti tomu literatura spíše dokládá nezbytnost širokého spektra znalostí (Sulosaari et al., 

2010), stejně jako skutečnost, že formální pravidla v ČR nejsou zcela jasná (Bartlová, 2010) či 

dodržována (Mikšová et al., 2014), přestože se k této oblasti vztahují mnohé zákonné i 

podzákonné normy (Prošková et al., 2014). Navíc se zdá, že způsob aplikace LP může být 

modifikován různými faktory, které nejsou ordinace lékaře zahrnuty. 

 

Cíl práce 

Cílem práce bylo analyzovat faktory ovlivňující způsob podávání léčivých přípravků 

na pracovištích intenzivní péče. 

 

Soubor a metodika 

Kritériem zařazení do účelově vybraného vzorku participujících byla kvalifikace pro výkon 

povolání všeobecné sestry a praxe na pracoviště intenzivní péče poskytující umělou plicní 

ventilaci alespoň v délce jednoho roku. Sběr dat probíhal pomocí individuálních rozhovorů, při 

kterých byli účastníci požádání o popsaní praxe při podávání LP na současném, případně také 

předchozím pracovišti.  

 

Výsledky 

Odborná praxe participujících sester (26) z celkem 18 různých pracovišť v 10 zdravotnických 

zařízeních byla v rozsahu 1,5 až 34 let (medián 12), z toho na pracovištích intenzivní péče 

v rozsahu 1 až 34 let (medián 8). Převaha sester měla dokončené bakalářské (10) či alespoň 

magisterské (11) vzdělání. Specializační vzdělání v oboru mělo dokončeno 17 sester. Zkušenost 

z funkčního místa mělo 5 sester.   

Faktorů majících vliv na způsob aplikace LP byla identifikována celá řada, přičemž některé 

způsob aplikace LP dosti modifikovaly. Tyto faktory je možné řadit do dvou velkých kategorií: 

1) specifika pracoviště a 2) znalosti a zkušenosti sestry. 

Specifika pracoviště 

Specifika pracoviště se týkala různých oblastí. První z nich byl systém pravidel, který byla, 

případně měla být na daném pracovišti dodržována. Pravidla vycházela z interních předpisů 

celého zdravotnického zařízení, byla formálním nařízením nebo neformálním doporučením 
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vedoucích zaměstnanců, ale popisován byl také výsledek určitého konsensu a snahy o zlepšení 

praxe na daném pracovišti, mezioborové spolupráce nebo neformálního doporučení jiného 

pracoviště apod. V některých případech, nebyl původ těchto pravidel zcela jasný, a jejich 

dodržování bylo pro sestru záležitostí určité tradiční praxe daného pracoviště. 
(S 16) … rozhodnutí našeho vedoucího lékaře, nesmí se dávat heparin do nižšího objemu, než je 500 

ml… 

(S 15) …není úplně standardně dané a spíš se to dělá podle zkušenosti, kdo koho zaškoluje… 

(S 11) …a máme mezi sebou takový papír, který nechala staniční sestra zatavit … když si nejsme něčím 

jistí, tak jdeme přímo do toho papíru… 

(S 2) …když je to nový lék a nevíme, tak třeba voláme na jiný JIP, jakou mají zkušenost… 

(S 21) …je to spíš zvyk… nevím, jestli je to někde napsané… asi jsem ho dostatečně nezkoumala… 

 

Vliv na praxi daného pracoviště, tedy způsob aplikace, však měl nejen obsah pravidel, ale také 

způsob přenosu informací v nich obsažených, přičemž roli tady hrála také formální podoba a 

dostupnost, ale také aktuálnost těchto pravidel, stejně jako srozumitelnost, akceptovatelnost 

nebo znalost důvodů, které k nastavení pravidel vedly. 
(S 3) …tuhle informaci máme založenou někde v těch deskách v tom velíně, takže to je takové, že kdo 

o tom ví, tak ví, že tam něco takového je… 

(S 15) …máme pravidla… na vnitřní sítí od farmakologů…  

(S 12) …máme u každého pacienta tyhle desky … co se týká podání léků a jak se ředí … bohužel se už o 

to nikdo nestará … tak už je to takový jenom 60 % proti tomu, co bývalo, ale je to po ruce… 

(S 3) …teď nám tam vyšlo nové pravidlo… regulace Heparinu … když bude mít aPTT pod 50, tak se 

bude zvedat rychlost Heparinu o 0,5 až 1 ml … a když bude nad 90, tak se bude snižovat … nedodržuje 

se to, protože … tohle to je strašně velký skok … 

 

Velmi širokou oblastí byl pro pracoviště specifický způsob přípravy LP pro podání včetně 

způsobu aplikace některých LP. Rozdílnost se týkala již místa přípravy z hlediska např. rizika 

záměny, ale také typické populace pacientů nebo přístupu k některým, pro pracoviště 

obvyklým, terapeutickým postupům, např. způsobu aplikace roztoku kalia chlorata u pacientů 

na kontinuálních eliminačních metodách. 
 (S 18) …léky, které se ředí do perfuzoru, se ředí na centrálu … ty, které se podávají bolusově se 

chystají na boxe … stoleček je pro oba pacienty…  

(S 1) …všechny léky ředíme přímo na monitoru sester, tam máme ředící roztok … dáme si to všechno na 

tácek a odnášíme si to k lůžku pacienta… 

 (S 12) …tak tam se přidává kalium … záleží, jaké máme vstupní roztoky /dialyzační/… když chceme 

kalium o 1 mmol víc, tak se dává do celého vaku 5 ml KCl 7,45%… 

 (S 5) …do vaku /dialyzačního/ nic … jede dialýza a k tomu to kalium … a dialýza se sekne a někdo by 

nechal kalium puštěné… 

 

Pro pracoviště specifické, a mezi pracovišti rozdílné, se zdá být také použití nosného roztoku 

pro podání některých LP infuzní cestou. Na některých pracovištích bylo možné např, 

intravenózní podání inzulínu pouze ve fyziologickém roztoku, jinde byl používán naopak pouze 

roztok glukózy, zmiňován byl taktéž all-in-one roztok parenterální výživy, nebo koloidní 

infuzní roztok. Obdobně byly některé léčivé přípravky používány v koncentraci typické pro 

dané pracoviště. Opakovaně byla v této souvislosti zmiňována pro pracoviště typická 

koncentrace katecholaminů, ale uváděn byl v této souvislosti např. i velmi specifický přístup 

k propočtu dávky LP na 24 hodin, a tedy i rychlosti kontinuálního podání. 
(S 5) …případně když má hyponatrémii nebo hypernatrémii tak podle toho se volí roztok … vždy to 

naordinuje, ale u některých léků to nejde použít tu glukózu, třeba inzulín… 

(S 19) …většinou se to /inzulín/ ředí do 25 ml 5% glukózy … a ta dávka je počítaná na kilo … 

(S 24) …třeba u Noradrenalinu máme ustálenou ordinaci 5 ampulí do 45 ml… 

(S 4) …noradrenalin ředíme na váhu toho pacienta… 
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(S 21) …máme ředění naše … 5 mg Noradrenalinu a 15 ml 5% glukózy… 

(S 23) …tak třeba když 200 mg Dormica, tak natáhnu do 40tky a nastavím … už známe, jakou rychlostí 

to má kapat … takže třeba nastavím 1,68/hod … nepočítáme to za hodinu, ale za 24 hodin … máme 

nastaveno třeba 200mg, aby měl na 24 hodin … za 3 hodiny může chtít 150, tak si to propočítáváme… 

 

Zvyklostmi pracoviště se řídil také obvyklý postup řešení interakcí včetně přístupu k mísení 

LP pro kontinuální podání. Velmi rozdílné a v některých případech protichůdné informace byly 

uváděny např. v souvislosti s kontinuálním podáním Furosemidu spolu s dalšími LP.   
(S 5) …Furosemid se dává do rampy, že ho nepovažujeme za srážlivý, když jsem dělala … tak tam 

Furosemid šel rovnou k pacientovi, protože se říkalo, že vysráží ty léky… 

(S 17) …každé pracoviště to má jinak… na chirurgii kapou ty léky úplně jinak… 

(S 11) …všechno zvlášť … když jsme museli dítě převážet … tak záchranáři to chtěli všechno 

dohromady a my jsme z toho byli nesví… 

 

Pro pracoviště typický byl uváděn také způsob aplikace např. bolusové nebo kontinuální 

intravenózní podání téhož LP, přičemž v některých případech nebyla možnost jiného způsobu 

vůbec připouštěna. Okolnosti aplikace některých LP pak vyžadovaly, aby sestra tento postup 

znala např. z důvodu minimalizace rizika prodlení v urgentních situacích.  
(S 16) …jinak samozřejmě bolusovat noradrenalin, to by se asi nemělo, to se úplně nesmí… ale mění se 

rychlost, takže se to na chvíli zvedne… jenže to u toho člověk fakt musí stát a sledovat… 

(S 25) …při náhlých hypotenzích podáváme bolusově noradrenalin, obvykle začínáme s jednou setinou 

miligramu… 

 

Specifická byla také dostupnost některých zdrojů potřebných pro samotnou aplikaci. Sestry 

uváděly dostupnost určitých forem LP, což následně ovlivnilo např. způsob přípravy LP před 

podání. Uváděna byla také dostupnost či nedostupnost některých pomůcek pro aplikaci.  
(S 11) …staniční objednává v jednom jeden a v jednom pět /koncentrace midazolamu/… tak u těch 

malých si natáhneme jeden v jednom … dospělým bychom to nenatáhli, protože by to kapalo na 15 

/ml/hod/… 

(S 18) …je to takové zvláštní … my máme 50 jednotek /inzulínu/ do 50tky, těch 50 jednotek ředíme 

tak, že si taháme ten Humulín do dvojky stříkačky, a tahám si půl mililitru, takže ta dávka nemůže být 

naprosto graduovaná … nejsou na oddělení /inzulinové stříkačky/ že se nepoužívaly, že proexpirovaly, 

takže se další neobjednaly … 

 

Zmiňovány byly také některé vlastnosti použité přístrojové techniky. Příkladem může být 

specifický postup použití infuzních pump či lineárních dávkovačů apod. pro podání určitých 

LP nebo v souvislostí s nutností použití pouze určitých pomůcek pro aplikaci. Obrovská 

různorodost pak byla zmiňována i v souvislosti se samostatným použitím spotřebního materiálu 

pro aplikaci LP, přičemž praxe některých pracovišť byla v některých případech u totožných LP 

či obdobných pomůcek protichůdná. 
(S 10) …a máme tam 1 pumpu, kterou nepoužíváme na ty noradrenaliny … jsou to ty automatické 

pumpy … tak tam pak dají bolus samy … a zrovna tady u toho to jde poznat… 

(S 13) …když máme citrátovou dialýzu … tam jede citrát, vápník už přímo do té dialýzy, dřív jsme měli 

citrát, vápník jako samostatně v perfuzoru… 

(S 17) …pro pacienty, kteří jsou na ventilátoru, používáme s chlopní /inhalátor pro aplikaci LP/ … a 

pak máme ještě ultrazvukovou nebulizaci … to je pro pacienty, kteří mají vysoký PEEP… 

(S 26) …takže je lepší používat jeden typ stříkačky a jednu velikost kvůli tomu, že ty přístroje, když se 

tam moc mění, ten materiál, tak nefungují úplně dobře … 

(S 23) …Noradrenalin, ředí se do 5% glukózy a dává se do tmavé stříkačky s tmavou hadičkou… 

(S 15) …Noradrenalin mají prakticky všichni…černé hadičky a stříkačky jenom na ten Orthanol… 
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(S 23) … sety se mění s každou lahví … když kapou … /parenterální výživa/ že jsou spočítané na 48 

hodin, tak to se 48 nechá … a zase, když to srovnám /předchozí pracoviště/… všechno jsme měli po 24 

hodinách, protože v něm byl tuk … takže jsme ho po 24 hodinách museli vyhodit … 

(S 4) …výměnu rampy děláme každý druhý den, na bývalém pracovišti … po týdnu, ale tam se dávaly 

bezjehlové vstupy … to je co nechápu, každý odebírá od jednoho výrobce, ale každý to používá jinak 

dlouho… 

 

Specificky pro konkrétní pracoviště se zdá být také proces dokumentace podání LP. Velmi 

rozdílná praxe byla zmiňována v případě použití LP s místním účinkem, a to především tam, 

kde byly tyto přípravky použity v rámci péče o oči, kůži či dutinu ústní. Široká variabilita se 

týkala nejen toho, zda vůbec či jakým způsobem byla aplikace dokumentována, ale také zda 

byla nějakým způsobem zaznamenána frekvence použití. Přičemž nebylo rozlišováno, zda se 

jednalo o přípravek registrovaný jako LP, zdravotnický prostředek či biocid.  
(S 23) …a může se stát, že mi ho i lékař napíše … prostě vytírat dutinu ústní, tak pak bych ho tam 

označila … ale když to píšu jenom v rámci té prevence, tak to tam nepíšu… 

(S 18) …no záleží na podrobnosti toho zápisu té dané sestry … někdo píše „oše“ péče o oči, DÚ … a 

někdo tam napíše … to jsou takové ty … když je na to víc času, tak si s těma papírama člověk víc 

vyhraje … ale standardně se píše jenom „oše“ péče o oči a DÚ a pak se to ústně předává… 

 

Znalosti a zkušenosti sestry 

Druhou velkou kategorií mající vliv na způsob aplikace léčivých přípravků byly znalosti a 

zkušenosti dané sestry. Faktorů, které sestra v souvislosti se způsobem aplikace zvažuje, byla 

uváděna celá řada. Patřil k nim aktuální zdravotní stav a doporučené postupy vztahující se 

k dané diagnóze, ačkoli daným způsobem mohlo být modifikováno podání pouze určitých LP, 

přičemž obvyklý způsob podání na jiném pracovišti se významně lišil. 
(S 16) …pokud jde o objem, tak to úplně nedodržujeme, co je v příbalovém letáku … máme pacienty 

s výraznou restrikci tekutin… 

(S 16) …Cordarone dáváme do většího objemu, protože ho dáváme víc, takže většinou se dává 900 mg, 

takže do 500ml… 

(S 18) …u toho Cordaronu většinou se začíná bolusem … a pak se ředí většinou 900 /mg/ do 50tky na 

nějakých 2,1 /ml/hod/ to je jejich standardní ordinace … s tím, že tam člověk zase musí vědět, že 

doktoři občas zapomenou, že se to ředí do glukózy, napíšou F1/1 … tak ta sestra musí … my to 

automaticky ředíme do glukózy, protože to víme … a pak se člověk zpětně koukne na ty ordinace… 

 

Uplatňovány byly také znalosti farmakologie, ať již v souvislosti s vlastnostmi konkrétního 

LP, znalostmi jeho vedlejších účinků, interakcí nebo např. s nutností využití přístrojové 

techniky. 
(S 1) …víme, že třeba Degan dáváme do 20 ml fyziologického roztoku, protože snižuje tlak… 

(S 23) …to jsou kuličky, které bobtnají … takže pořádně nadrtit … to ten tenký PEG dokáže ucpat… 

(S 21) …určité léky už víme, že se musí ředit s vodu pro injekce a nemůžou se třeba přidat do toho 

systému … to víme mezi sestrami … 

(S 18) …u pacienta, který takto reaguje, mám 2 perfuzory, mám tam kohouta, aby ta výměna byla co 

nejplynulejší, ale jinak standardně se mění stříkačka se zaštípnutou hadičkou peánem… 

 

Určitými specifickými dovednostmi založenými na znalostech a zkušenostech jsou efektní 

organizační schopnosti včetně schopnosti doplnit chybějící informace a schopnost kriticky 

posoudit situaci.  
(S 6) …měnila se centrála, tak okamžitě má vyměnit, do čisté centrály, čisté léky … dopředu, aby to 

všechno stihla udělat… 

(S 26) …ve chvíli, kdy si nejsme jistí, tou interakcí, tak se ptáme lékaře, ale většinou to dopadne tak, že 

si přečteme příbalový leták… 



 

36 

 

(S 14) …tam člověk zase musí vědět, že doktoři občas zapomenou, že se to ředí do glukózy, napíšou 

fyziologický roztok… 

 

Postoje sester k různorodosti praxe 

Rozhovory dokládaly nejen rozdílnost praxe při podávání LP, ale také rozdílné postoje sester 

k praxi na daném pracovišti. Uváděné příklady nedokládaly pouze pozitivní vliv určité rutiny, 

která vedla ke korekci více či méně závažných chyb, zároveň však zvyšovala nároky na 

adaptaci nově nastupujících. Rozpaky až nesouhlas pak vyvolávaly zvyklosti pracoviště tam, 

kde sestry již měly předchozí zkušenost z jiného pracoviště a postupy toho současného 

nepovažovaly za zcela optimální.  
(S 11) …to ředění pro mě bylo nejhorší, já jsme chodila domů s brekem … že jsem si říkala, tohle se 

snad nemůžu nikdy naučit… 

(S 14) …když přišel někdo se svými zvyky … já jsem zvyklý dělat toto… tak tam jsme trochu naráželi… 

(S 23) … pravidla … se nechala na těch holkách … tak z toho jsem byla taková nějaká rozpačitá … 

nechci kritizovat, ale to jsou pro mě ty postřehy při té změně…  

(S 22) …já jsem zjistila, že nemá cenu… protože já bych tam odsud musela odejít… tam to prostě, buď 

budu dělat jako oni, nebo mě semelou…ten kolektiv mě semele… 

 

Diskuze 

Praxe spojená s aplikací LP na pracovištích intenzivní péče je velmi různorodá a do určité míry 

specifická pro dané pracoviště. Mnohdy však nebyl důvod této různorodosti a specifičnosti 

zcela zřejmý. Dá se očekávat, že jednotný přístup v rámci daného pracoviště přispívá k určité 

rutině a efektivnějšímu zvládání pracovní zátěže, či potenciálně také prevenci chyb. Dodržení 

zásad praxe založené na důkazech neznamená, že postupy na všech pracovištích musí být 

nezbytně naprosto totožné, ačkoli by toto mohlo být výhodné při změně pracoviště. Variabilita 

může být nezbytná např. na základě rozdílnosti obvyklé populace pacientů apod. V některých 

případech však byla popisovaná praxe do určité míry protichůdná a rozdílnost velmi obtížně 

vysvětlitelná. Není možné očekávat, že by se v závislosti na změně pracoviště, měnily např. 

některé vlastnosti LP, jako citlivost na světlo, interakce s jinými LP a další. Nabízí se tedy 

možnost, že trvání na dodržování tradičních zvyklostí pracoviště může praxi ovlivnit také 

negativně, a vést např. k suboptimální až chybné praxi potenciálně zvyšující riziko nežádoucích 

reakcí, vyšších nákladů na péči, zbytečných rozporů na pracovišti apod. Efekt může být 

závažný, přestože následky konkrétní praxe mohou být velmi obtížně detekovatelné. Nakolik 

se popisovaná praxe podílí např. na vysoké prevalenci nežádoucích účinků LP (Bouvy, 2015), 

chyb spojených se zdravotní péči (Makary, Daniel, 2016) není jasné. V tomto ohledu se však 

dá předpokládat, že kvalitně zpracované a evidenci podložené národní doporučené postupy 

(Líčeník, 2013) by mohly mít na současnou praxi pozitivní dopad. 

Ačkoli je očekáváno, že sestra bude kompetentní činnosti spojené s aplikaci LP na rozdílných 

typech pracovišť vykonávat ihned po ukončení kvalifikace, ukazuje se, že takovéto očekávání 

není příliš reálné. Naopak vyvodit se spíše dají zvýšené nároky na adaptační proces všech sester 

nově nastupujících na dané pracoviště, tj. i těch, které přicházejí z pracovišť jiných. Popisovaná 

role sestry při aplikaci léčivých přípravků příliš neodpovídá tradičnímu očekávání 

vycházejícího z formálně stanovených kompetencí sester (Vyhláška o činnostech) i některých 

veřejně prezentovaných diskusí odborníků vzbuzujících dojem, že pro bezpečné podání LP je 

nutná pouze ordinace lékaře, nikoli další znalosti. V této souvislosti by ke zlepšení mohla 

potenciálně přispět nejen revize a reálné nastavení formálních kompetencí, ale také požadavků 

na rozsah vzdělávání sester v této oblasti tak, aby poskytovalo dostatečnou oporu při stále se 

zvyšujících nárocích reálné praxe. 
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Závěr 

Na způsob aplikace LP má vliv mnoho velmi různorodých faktorů, z nichž mnohé nejsou 

součásti ordinace lékaře. Existence národních doporučených postupů, vycházejících z pravidel 

praxe založené na důkazech, stejně jako revize formálně stanovených kompetencí a požadavků 

na rozsah vzdělání sester v této oblasti, by mohla mít pozitivní dopad na kvalitu péče.  
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Abstrakt 

Úvod: Nově vzniklá Československá republika po první světové válce čelila řadě výzev. Jednou 

z nich byla snaha o zlepšení zdravotního stavu obyvatel (Bébr, Chaloupka, 1937). 

Cíl: Cílem příspěvku je poukázat na způsoby informování o prevenci onemocnění v první 

Československé republice (1918-1935). 

Metody: K popisu způsobů informování o prevenci onemocnění bylo využito historického 

výzkumu přímou metodou, která slouží k popisu historických skutečností.  

Výsledky: V počátcích republiky se setkáváme s nejednotným postupem i zákonnými 

opatřeními směřujícími k prevenci onemocnění (Strimpl, 1936). Léčení a prevence je spojována 

s hygienou a nutností dohledu nad hygienickou situací (Gessen, 1936). Odborná veřejnost i 

nově vzniklá vláda si uvědomuje, že je třeba lid přesvědčit o významu prevence. Výchova je 

uskutečňována zejména prostřednictvím přednášek, kurzů, plakátů, brožur (např. Stanovy 

fondu pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců čs. státních drah, 1926; Stanovy 

nemocenské poklady československých státních drah, 1926), rozhlasu apod. Při tom 

významnou roli sehrává Československý červený kříž, Státní zdravotní ústav a různé odborné 

organizace (Dvacet let československého zemědělství, 1938).  

Závěry: Historické materiály z období let 1918-1935 poskytují příklady, jakými byly obyvatelé 

nově vzniklé republiky informováni o prevenci onemocnění. Poukazují také na rizikové 

faktory, které jsou s jistou mírou vývoje patrné doposud.  

 

Klíčová slova: veřejné zdraví, Československo, meziválečné období, ošetřovatelství, prevence, 

onemocnění 
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ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ DRÁHY. Stanovy fondu pro invalidní a starobní pojištění 

zaměstnanců čs. státních drah, 1926. Praha: ČS státní správa železniční. EMVZ Lekári – 

penzionovnie a pojistky 1919-1925. 40, I, 62. Slovenský národní archiv Bratislava. 

 

 

Abstracts 

Introduction: After the World War I, the newly established Czechoslovak Republic faced 

several challenges. One of them was the effort to improve the public health (Bébr, Chaloupka, 

1937). 

Goal: The goal of the paper is to show the ways of informing on the prevention of diseases in 

the First Czechoslovak Republic (1918-1935). 

Methodology: The ways of informing on the prevention of diseases were described using a 

direct method of historical research which is used for describing historical facts.    

Results: At the beginning of the existence of the Republic, an uncoordinated approach and 

measures focused on the prevention of diseases can be observed (Strimpl, 1936). The treatment 

and prevention relate to hygiene and the supervision over the sanitary situation (Gessen, 1936). 

The professional public and newly established government realized the necessity of persuading 

the population of the importance of prevention. The education is performed using lectures, 

courses, posters, brochures (e.g. the Regulations of the Fund for Disability and Old Age 

Insurance of the Railway Staff, 1926; the Regulations for the Health Insurance of the 

Czechoslovak National Railway, 1926), radio, etc. The Czechoslovak Red Cross, the National 

Health Office and various professional organizations play an important role (Twenty years of 

the Czechoslovak Agriculture, 1938).  

Conclusions: Historical materials from the period between 1918 and 1935 provide examples of 

the ways in which the population of the newly established republic was informed on the 

prevention of diseases. They also draw the attention to risk factors, which, to some degree, can 

be seen up to the present.  

 

Key words: public health, Czechoslovakia, interwar period, nursing, prevention, diseases 
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Abstrakt 

Úvod: Očekávaný operační výkon vytváří pro dětského pacienta emotivně mimořádně vypjatou 

situaci (Mixa, 2012, s. 103–106). Psychický stav nemocného je velmi důležitý pro proces 

pooperačního zotavení (Hytych et al., 2014, s. 180–183), proto je vhodné dítě předem připravit 

a zajímat o anticipaci strachu z operace u dětí. 

Cíl: Cílem výzkumného šetření bylo zhodnotit anticipaci strachu souvisejícího s operačním 

zákrokem u dětí. 

Metody: Výzkumný soubor tvořilo celkem 155 dětí ve věku 7–10 let. Hodnocení anticipace 

strachu souvisejícího s operačním zákrokem u dětí bylo provedeno prostřednictvím dotazníku 

Children’s Surgical Worries Questionnaire (Quiles et al., 1998). Statistické testy byly 

hodnoceny na hladině statistické významnosti 5 %.  

Výsledky: Největší obavy uváděly děti ze zavedené periferní žilní kanyly (n=41 %) 

a případného neúspěchu operačního zákroku (n=36 %). Děti se také obávaly, že by se po 

operaci jejich zdravotní stav nezlepšil (n=45 %), bolesti (n=40 %), probuzení během operačního 

zákroku (n=36 %). Bylo zjištěno, že anticipace strachu z operačního zákroku je významně větší 

u dívek než u chlapců (p=0,014). 

Závěr: Výzkumné šetření anticipace strachu z operačního zákroku přineslo důležitá zjištění, jež 

mohou být zdrojem informací pro sestry, které přijímají dítě k operačnímu zákroku do 

nemocnice.  

 

Klíčová slova: dítě, strach, operace, anticipace, úzkost 

 

 

Abstract 

Introduction: The anticipation of a surgical procedure creates an emotionally extremely tense 

situation for a pediatrics patient (Mixa, 2012, pp. 103–106). The mental state of the patient is 

very important in the process of postoperative recovery (Hytych et al., 2014, pp. 180–183). 

Therefore, it is appropriate to prepare the child in advance and be interested in anticipating the 

fear of surgery in children. 

Aim: The aim of the study was to evaluate the anticipation of fear related to surgery among 

children. 

Methods: The research group consisted of a total of 155 children aged 7–10 years. The 

evaluation of anticipation of surgery-related fear among children was performed using the 

Children’s Surgical Worries Questionnaire (Quiles et al., 1998). Statistical tests were evaluated 

at the level of statistical significance of 5 %. 

Results: The most feared procedures were the placement of a peripheral venous cannula (n = 

41 %) and a possible failure of surgery (n = 36 %). Children also feared that their health would 

not improve after the operation (n = 45 %), they were worried about pain (n = 40 %) and waking 
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up during the operation (n = 36 %). It was discovered that the anticipation of fear of surgery is 

significantly higher in girls than in boys (p = 0.014). 

Conclusion: The research into the anticipation of fear of surgery has yielded important findings 

which can serve as a source of information for nurses who admit a child for a surgery at the 

hospital. 

 

Key words: child, fear, surgery, anticipation, anxiety 

 

Bibliografické odkazy  

HYTYCH, V. et al. Pre-operative assessment and pre-operative preparation in lung surgery. 

General Practitioner. 2014;94(4):180–183. 

MIXA, V. Současný pohled na anestezii dětí. Pediatrie pro praxi. 2012;13(2):103–106. 

QUILES, M. et al. Cuestionario de Preocupaciones sobre la cirugía infantil: Forma Nińos. 

[online]. 1998. [cit. 2020-09-10]. Dostupné z: 

http://www.um.es/gaihinfa/publicaciones/p9/p9.htm 

 

 

Kontaktní adresa / Contact address: 

Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D. 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita  

Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Zábřeh  

Česká republika  

zuzana.hlubkova@osu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KONTEXTU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

EDUCATION OF SENIORS IN THE CONTEXT OF MENTAL HEALTH 

 

 

Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka 

Bobčíková 

 

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Česká 

republika 

Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech 

Republic 

 

 

Abstrakt  

Úvod: Důležitým aspektem stárnutí je udržení duševního zdraví. Psychické problémy jsou u 

seniorů nedostatečně identifikovány, neboť senioři neradi hovoří o psychických problémech. 

Jednou ze strategií pro pozitivní ovlivnění duševního zdraví je účast ve výukových programech 

určených pro seniory. 

Cíl: Cílem příspěvku je z dostupných literárních zdrojů zmapovat a zpřehlednit výsledky studií 

hodnotících duševní zdraví seniorů navštěvujících vzdělávací programy pro seniory. 

Metodika: Vyhledání bylo realizováno v aplikaci služby EDS s použitím zvolených klíčových 

slov a Booleovských operátorů za období 2000-2021. Celkem bylo vyhledáno 245 studií, do 

přehledu bylo analyzováno 8 studií. 

Výsledky: Z výsledků analyzovaných studií vyplynulo, že v šesti studiích bylo prokázáno u 

většiny účastníků programů pro seniory po absolvování programu zmírnění úzkosti a zlepšení 

kognitivních výkonů, statisticky bylo prokázáno zvýšení psychické pohody pouze ve dvou 

studiích. V žádné z analyzovaných studií nebylo prokázáno snížení deprese, i když část 

účastníků před zahájením programu depresi vykazovala. Pouze v jedné studii byla prokázaná 

souvislost mezi mírou pocitu soudržnosti (SOC) a úrovní deprese.    

Závěr: Ačkoliv se předpokládá celkově pozitivní dopad absolvování programů určených pro 

seniory na jejich duševní zdraví, na základě analýzy dostupných zdrojů lze potvrdit pouze 

kladný vliv na snížení úzkosti a zvýšení kognitivního výkonu.    

 

Klíčová slova: senior, vzdělávání, U3A, duševní zdraví 

 

Podpořeno z výzkumného projektu číslo NU21-09-00067, který je podporován Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. 

 

 

Abstracts 

Introduction: An important aspect of aging is maintaining mental health. Mental problems are 

insufficiently identified in seniors, because seniors do not like to talk about mental problems. 

One of the strategies for positively influencing mental health is to participate in educational 

programs designed for seniors. 

Aims: The aim of the paper is to map and clarify the results of studies evaluating the mental 

health of seniors attending educational programs for seniors from available literary sources. 

Methodology: The search was performed in the EDS service application using selected 

keywords and Boolean operators for the period 2000-2021. A total of 245 studies were 

searched, 8 studies were analyzed in this overview. 
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Results: The results of the analyzed studies showed that in six studies, the majority of 

participants in programs for the elderly were shown to alleviate anxiety and improve cognitive 

performance after completing the program, and statistically demonstrated an increase in mental 

well-being in only two studies. None of the studies analyzed showed a reduction in depression, 

although some participants were depressed before the start of the program. Only one study 

showed an association between the degree of sense of cohesion (SOC) and the level of 

depression. 

Conclusion: Although the overall positive impact of completing programs for the elderly on 

mental health is expected, based on the analysis of available resources, only a positive effect 

on reducing anxiety and increasing cognitive performance can be confirmed. 

 

Key words: senior, education, U3A, mental health 
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Abstrakt 

Úvod: CMP představuje velkou ekonomickou zátěž pro společnost. Morbiditu a mortalitu lze 

snížit efektivnější organizací péče, urgentní diagnostikou, léčbou a následnou komplexní 

rehabilitační péčí. 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit, které služby sestrám poskytujícím domácí ošetřovatelskou 

péči pacientům po CMP nejvíce chybí.  

Metody: Ke sběru dat byl použit nestandardizovaný dotazník, týkající se prediktorů následné 

interdisciplinární péče o pacienty po CMP poskytované sestrami v rámci domácí péče. Do 

výběrového souboru byly zařazeny sestry, poskytující domácí péči o pacienty po CMP. V rámci 

krajů byl aplikován prostý náhodný výběr z agentur domácí péče. Výběrový soubor tvořilo 354 

sester. 

Výsledky: Nejvíce chybí odlehčovací služby (36,1%), dále sociální služby (29,1%) a služby 

domácí péče (26,3%). Nejméně chybí zdravotní služby (8,1%). Téměř 72,8% sester uvádí, že 

rovněž chybí převážně služby ergoterapeuta, fyzioterapie a služby logopeda. V péči o pacienty 

se rovněž významně uplatňuje psycholog. Jeho služby označuje za často chybějící 56,8 % 

sester. Sestry by též uvítaly možnost zapojení dobrovolníků.  

Závěr: Základním cílem následné péče o pacienty po CMP je maximální soběstačnost pacienta 

v každodenních aktivitách a co nejrychlejší návrat k běžnému životu.. Tohoto cíle dosáhneme 

v rámci multidisciplinární péče. Je nutné zmapovat konkrétní požadavky na následnou 

rehabilitační péči, chybějící služby a tyto služby potřebným pacientům nabídnout. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, následná péče, komplexní rehabilitace, domácí péče, 

potřeby pacientů, chybějící péče 
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Abstract 

Introduction: Stroke is a economic burden on society. Morbidity and mortality can be 

significantly reduced by more effective organization of care, urgent diagnosis, treatment and, 

last but not least, proper follow-up comprehensive rehabilitation care. 

Aim: The aim of the research was to find out which services nurses providing home nursing 

care to patients after stroke are most lacking. 

Methods: A non-standardized questionnaire was used to collect data on predictors of follow-up 

interdisciplinary care for patients after CMP provided by nurses in home care. The sample 

included nurses providing home care for patients after CMP. Within the regions, a simple 

random selection from home care agencies was applied. The sample consisted of 354 nurses. 
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Results: Relief services (36.1%) are the most missing, followed by social services (29.1%) and 

home care services (26.3%). Health services are the least missing (8.1%). Almost 72.8% of 

nurses state that they also lack mainly the services of an occupational therapist, physiotherapy 

and speech therapist services. The psychologist is also significantly involved in patient care. 

56.8% of nurses describe his services as often missing. The nurses would also welcome the 

possibility of involving volunteers. 

 

Conclusion: The basic goal of follow-up care for patients after a stroke is the maximum self-

sufficiency of the patient in daily activities and the fastest possible return to normal life. This 

goal can be achieved within multidisciplinary care. It is necessary to map specific requirements 

for follow-up rehabilitation care and missing services and offer these services to needy patients. 

 

Key words: stroke, aftercare, comprehensive rehabilitation, home care, patient needs, lack of 

care 
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Abstrakt 

Úvod: Spánek je velmi důležitý pro normální vývoj a každodenní fungování dítěte. 

Cíl: Cílem příspěvku je popsat, analyzovat a porovnat hodnotící nástroje užívané k hodnocení 

spánku u dětí. Design: Přehledová studie – literární přehled.  

Metodika: Pro získání dat byly použity elektronické licencované a volně přístupné databáze 

(Bibliographia Medica Čechoslovaca, MEDLINE, Web of Science, PubMed a Scopus). Z 

analýzy byly vyloučeny měřící nástroje hodnotící spánek v jiném než českém, slovenském nebo 

anglickém jazyce a škály nevhodné k měření spánku u dětí.  

Výsledky: V odborné literatuře se objevují mnohé škály hodnotící spánek u dětí.  Nejčastěji 

používanou škálou je Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). Tato škála je přeložena 

do 25 jazyků a vykazuje i adekvátní psychometrické vlastnosti.  

Závěr: Problémy se spánkem mohou vyústit v poruchy chování, depresivní projevy, zhoršení 

vztahu mezi dítětem a rodičem, hyperaktivitu, zhoršení školního prospěchu, úzkostné stavy 

v dospělosti apod. Proto je nezbytné správně posoudit spánek již v dětském věku, např. 

v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. 

 

Klíčová slova: hodnocení, měřící nástroje, spánek, dítě 

 

 

Abstract 

Introduction: Sleep is very important for the normal development and daily functioning of the 

child.  

Aim: The aim of this article is to describe, analyze and compare the assessment tools used to 

evaluate sleep in children. Design: Review study - literature review.  

Methodology: Electronic licensed and freely accessible databases (Bibliographia Medica 

Čechoslovaca, MEDLINE, Web of Science, PubMed a Scopus) were used to obtain data. 

Instruments for measuring sleep in children in languages other than Czech, Slovak or English, 

and scales unsuitable for measuring sleep in children were excluded from the analysis. Results: 

In the literature, there are many evaluation scales sleep in children. The most commonly used 

scale is the Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). This scale is translated into 25 

languages and also requires adequate psychometric properties.  

Conclusion: Sleep problems can occur in behavioral disorders, depressive manifestations, 

deterioration of the relationship between children and parents, hyperactivity, deterioration in 

school achievement, anxiety in adulthood, etc. Therefore, it is necessary to properly assess sleep 

in childhood, eg in a general practitioner's office for children and adolescents 

 

Key words: evaluation, assessment tools, sleep, child 
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Abstrakt 

Úvod: Výskyt nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů je významným ukazatelem 

kvality ošetřovatelské péče. Je prokázáno, že přidělovaná-nedokončená ošetřovatelská péče je 

spojena s výskytem nežádoucích událostí u hospitalizovaných pacientů.  

Cíl: Cílem výzkumu bylo analyzovat výskyt nežádoucích událostí u hospitalizovaných pacientů 

a zjistit souvislosti s přidělovanou-nedokončenou ošetřovatelskou péčí.  

Metody: Studie byla realizována ve 14 českých nemocnicích akutní péče (105 oddělení). Na 

každém oddělení byla sbírána data o organizačních faktorech (poměr sestra-pacient, počet 

sester ve směnách, počet pacientů na oddělení) a výskytu nežádoucích událostí pacientů 

(infekce spojené se zdravotní péčí, dekubity, pády, medikační pochybení). Vnímání 

nedokončené ošetřovatelské péče bylo hodnoceno dotazníkem Perceived Implicit Rationing of 

Nursing Care (PIRNCA) u 805 sester, které tyto pacienty ošetřovaly. Získaná data byla 

vyhodnocena statistickým programem STATA (deskriptivní statistika, Spearmanův korelační 

koeficient, Mann-Whitney test).   

Výsledky: Nejvíce opomíjenými prvky ošetřovatelské péče vnímané sestrami byly činnosti, 

které nebyly plánované a zaznamenané v dokumentaci (např. psychlogická a emocionální 

podpora pacienta a jeho rodiny, opožděná reakce sestry na zavolání pacienta). Jako nejčastější 

důvod racionalizace péče byl uveden nedostatečný počet ošetřujícího personálu. Průměrný 

počet pacientů na jednu sestru a směnu činil 8,3 (10,6 na chirurgických odděleních, 6,7 na 

interních odděleních). Průměrný počet nežádoucích událostí byl 27,7 na 100 hospitalizovaných 

dospělých pacientů. Dekubity patřily mezi nejvíce evidované nežádoucí události pacientů, 

následovaly pády a infekce spojené se zdravotní péčí, z nichž byly nejčetnější infekce 

močových cest. Statisticky významné korelace byly nalezeny mezi nedokončenou 

ošetřovatelskou péčí a prevalencí pádů a mezi infekcemi gastrointestinálního traktu a 

nedokončenou ošetřovatelskou péčí. 

Závěry: Přidělovaná-nedokončená ošetřovatelská péče zvyšuje riziko výskytu nežádoucích 

událostí u hospitalizovaných pacientů. Měla vliv na prevalenci infekcí spojených se zdravotní 

péčí a na výskyt dekubitů a pádů, které byly nejčastějšími nežádoucími příhodami. 

 

Klíčová slova: hospitalizovaní pacienti, nežádoucí události, přidělovaná-nedokončená 

ošetřovatelská péče 
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Abstract 

Introduction: The occurrence of adverse events of hospitalized patients is an important indicator 

of the quality of nursing care. It has been shown that rationing-unfinished nursing care is 

associated with the occurrence of adverse events in hospitalized patients. 

Aim: The aim of the research was to analyze the incidence of adverse events in hospitalized 

patients and to determine the relationship with rationing-unfinished nursing care. 

Methods: The study was performed in 14 Czech acute care hospitals (105 wards). Data on 

organizational factors (nurse-patient ratio, number of nurses per shift, number of patients per 

ward) and the incidence of patient adverse events (healthcare associated infections, pressure 

ulcers, falls, medication errors) were collected at each ward. The perception of incomplete 

nursing care was assessed by the Perceived Implicit Rationing of Nursing Care (PIRNCA) 

questionnaire in 805 nurses who treated these patients. The obtained data were evaluated by the 

statistical program STATA (descriptive statistics, Spearman's correlation coefficient, Mann-

Whitney test). 

Results: The most neglected elements of nursing care perceived by nurses were activities that 

were not planned and recorded in the documentation (eg psychological and emotional support 

of the patient and his family, delayed response of the nurse to the patient's call). The most 

common reason for rationing care was the insufficient number of nursing staff. The average 

number of patients per nurse and shift was 8.3 (10.6 in surgical wards, 6.7 in internal wards). 

The average number of adverse events was 27.7 per 100 hospitalized adult patients. Pressure 

ulcers were among the most reported adverse events in patients, followed by falls and healthcare 

associated infections, the most common of which were urinary tract infections. Significant 

correlations were found between unfinished nursing care and the prevalence of falls, and 

between gastrointestinal tract infections and incomplete nursing care. 

Conclusions: Rationing-unfinished nursing care increases the risk of adverse events in 

hospitalized patients. It affected the prevalence of healthcare associated infections and the 

incidence of pressure ulcers and falls, which were the most common adverse events. 

 

Key words: hospitalized patients, adverse events, rationing-unfinished nursing care 
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Abstrakt 

Úvod: Ke studiu problematiky postojů sester, které poskytují ošetřovatelskou paliativní péči na 

neonatologických jednotkách intenzivní péče v ČR, neexistuje žádný standardizovaný nástroj. 

V zahraničí byly podobné studie realizovány.  

Cíl: Cílem příspěvku je popsat přehled vyhledaných měřících nástrojů k hodnocení postojů 

sester k paliativní péči. 

Metody: Pro nalezení adekvátního nástroje bylo využito hledání v elektronické databázi EDS 

za období 2005-2020 podle zadaných klíčových slov.  

Výsledky: Nalezené studie (8) byly zaměřeny na tvorbu dotazníku k zhodnocení stresu rodičů 

(1), na vnímání sester v oblasti facilitátorů a bariér v poskytování paliativní péče (1), 

k vyjádření postojů a přesvědčení sester (5), bariér a pohledů (1). Z těchto výsledků byly 

vyloučeny 2 studie pro jejich kvalitativní charakter. Pro rozdílnou výzkumnou otázku byl 

zamítnut další z nástrojů. Zbylé studie využívaly stejného měřícího nástroje – NiPCAS 

(Neonatal Palliative Care Attitude Scale), autorky V. Kain. Dotazník ve 26 položkách zkoumá 

postoje sester, vztah k paliativní péči, souhru týmu, komunikaci s rodiči a zázemí pro 

poskytování paliativní péče na JIP na neonatologii. 

Závěry: Smrt novorozeného dítěte na jednotkách intenzivní péče je velmi obtížnou situací pro 

rodiny dítěte, sestry, celý multidisciplinární tým. Byl nalezen standardizovaný nástroj 

využitelný pro výzkum postojů sester k paliativní péči na neonatologických JIP.  Tento nástroj 

bude konzultován s odborníky, určen k pretestu a následnému výzkumu. 

 

Klíčová slova: nursing, neonatal, palliative care, instrument, intensive care 
 

 

Abstract 

Introduction: There is no measuring instrument in the Czech Republic that would study the 

attitudes of nurses who take palliative care on neonatology intensive care unit. In foreign 

countries there have been realised some studies.  

Aim: The aim of the poster is to describe the summary of measuring instruments for analysing 

nursing attitudes towards palliative care on neonatology in the CR.  

Methods: The electronic database EDS was used for finding the adequate measuring 

instruments in the period of years 2005-2020 according to assigned key words.  

Results: The topics of the founded study (8) were made into a questionnaire for evaluation of 

parents stress (1), nursing perceptions and barriers in providing neonatology palliative care (1), 

nursing attitudes and beliefs (5), barriers and perceptions (1). Two studies were excluded from 

this result for their qualitative character. Another one was rejected for a different research 
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question. The rest of the studies contains the same measuring instrument – NiPCAS (Neonatal 

Palliative Care Attitude Scale), author V. Kain. The questionnaire, in its 26 items, researches 

the nursing attitudes towards palliative care, coordination of healthcare team, communication 

with parents, and physical environment for providing palliative care on neonatology intensive 

care unit. 

Conclusion: The death of new-born on neonatology intensive care unit is very difficult not only 

for the families of the child, but also for nurses and all of the multidisciplinary team. The 

standardized measuring instrument for analysing nursing attitudes towards palliative care on 

neonatology was founded. This instrument will be consulted with experts, pretested and used 

to study the problematics. 

 

Key words: nursing, neonatal, palliative care, instrument, intensive care 
 

 

Úvod 

Perinatální paliativní péče je komplexní péče zaměřená na prevenci a mírnění fyzických, 

psychických, sociálních, emocionálních a duchovních strádání umírajícího novorozence a jeho 

rodiny. Vyžaduje spolupráci celého interdisciplinárního týmu ke správnému posouzení potřeb, 

k poskytnutí úlevy od bolesti, citlivé péči s empatií, podpoře, zachování důstojnosti (Catlin, 

Carter, 2002). Aby sestry mohly správně poskytovat tuto péči, měly by mít jasný názor na 

otázku smrti a utrpení, měly by znát své vlastní hodnoty a motivaci pro svou práci, postoje a 

přesvědčení (Pollard, Swift, 2005). Ke studiu problematiky postojů sester, které poskytují 

ošetřovatelskou paliativní péči na neonatologických jednotkách intenzivní péče v ČR, je třeba 

zvolit vhodný standardizovaný nástroj.  

 

Cíl 

Přehled vyhledaných měřících nástrojů k hodnocení postojů sester k paliativní péči má za cíl 

najít nejvýhodnější standardizovaný nástroj využitelný pro výzkum problematiky perinatální 

paliativní ošetřovatelské péče. 

 

Metody 

Pro nalezení adekvátního nástroje bylo využito hledání v elektronické databázi EDS za období 

2005-2020 podle zadaných klíčových slov nursing, neonatal, palliative care, instrument, 

intensive care, kdy bylo nalezeno 8 studií. Ze studií byly vyloučeny kvalitativní výzkumy (Kain, 

2011, Diel, et a., 2013, Kilcullen, Ireland, 2017, De Oliveira, 2018). Dalším kritériem výběru 

bylo zaměření nástroje, proto z vyhledaných článků byly vyloučeny studie hodnotící bariéry 

v poskytování perinatální paliativní péče a studie hodnotící stres rodičů umírajících 

novorozenců (Wool, 2015). 

 

Výsledky  

Ve vybraných studiích (tab.1) byl nalezen standardizovaný měřící nástroj NiPCAS (Neonatal 

Palliative Care Attitude Scale), autorky V. Kain, k hodnocení postojů sester k paliativní péči 

(Kain, 2009). Dotazník byl vyvinut na základě literární analýzy dané problematiky, obsahuje 8 

demografických položek a 26 položek zkoumajících postoje sester (tab. 2), vztah k paliativní 

péči, souhru týmu, komunikaci s rodiči a zázemí pro poskytování paliativní péče na JIP na 

neonatologii pomocí Likertovy škály. Nástroj byl psychometricky testován, byla provedena 

validace, znění položek bylo konzultováno s odborníky z praxe, byla provedena faktorová 

analýza. Jednotlivé položky jsou rozděleny do 4 subškál, jež jsou statisticky vyhodnotitelné, za 

použití korelace – Spearmanova koeficientu, Mann-Whitney testu dvou výběrů a Kruskal-

Wallisova testu u více skupin (Kain, 2011). Tento nástroj byl využit také ve studii na Taiwanu 
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(Chen, et al. 2012), kde byly poupraveny demografické položky, dle potřeb výzkumu. Dalším 

nalezeným standardizovaným měřícím nástrojem je PPCPBS (The Perinatal Palliative Care 

Perceptions and Barriers Scale Instrument©) hodnotící postoje zdravotníků – lékařů a sester. 

Nástroj je složen ze 7 demografických položek, škály hodnotící postoje a vnímání, která 

zahrnuje 23 položek posuzovaných v rámci šesti faktorů a škály pro hodnocení bariér, která 

zahrnuje 22 položek, taktéž posuzovaných v 6 faktorech. Sumarizací lze každou škálu 

kvantifikovat pro další analýzu a tím měřit postoje a překážky v poskytování paliativní péče. 

Nástroj obsahuje položky, které sestry nejsou schopny vyhodnotit, z hlediska svých kompetencí 

a zaměření péče. 
 
Tab.1 Nalezené studie 

Název nástroje NiPCAS (Neonatal Palliative Care Attitude 

Scale) 

PPCPBS (The Perinatal Palliative Care Perceptions 

and Practice Barriers Scale instrument©) 

Autor, rok  Kain, V., Gardner, G., Yates, P. (2009) Wool, Ch., Northam, S. (2011) 

Název studie Neonatal Palliative Care Attitude Scale: 

Development of an Instrument to Measure 

the Barriers to and Facilitators of Palliative 

Care in Neonatal Nursing 

The Perinatal Palliative Care Perceptions and 

Barriers Scale Instrument©: development and 

validation 

Popis nástroje nástroj k vyhodnocení postojů sester 

k poskytování paliativní péče, pilotně 

testován, validován, retestován, 

standardizován 

Standardizovaný kvantitativní nástroj pro měření 

postojů lékařů a sester, platný, spolehlivý  

Cílová skupina Sestry Lékaři a sestry 

Počet položek 8 demografických, 26 zaměřených na postoje 7 demografických, 23 ve škále „postoje/vnímání“, 

22 ve škále „bariéry“ 

Subškály 4: „zkušenosti a postoje sester“, 

„organizace“, „zdroje“, „lékaři“ 

2: „postoje/vnímání“, „bariéry“ 

Použitelnost 

nástroje pro 

ČR 

Položky jsou zaměřené na sestry v rámci 

jejich platných kompetencí v ČR 

Zahrnuje položky, které jsou u sester v podmínkách 

ČR nevyhodnotitelné – „Mám možnost rychlé 

konzultace se specialisty na fetální diagnostiku a 

nabídnout rodičům odpověď na příčinu úmrtí, 

obvykle v rámci několika dní“. 

 

 
Tab.2 Subškály položek dotazníku NIPCAS (Kain, 2011) 

 Subškála „zkušenosti a postoje sester“ 

1. Paliativní péče je stejně tak důležitá jako léčebná péče v neonatálním prostředí. 

2. Mám zkušenost s poskytováním paliativní péče dětem a jejich rodinám 

3. Pociťuji osobní neúspěch, když nějaké dítě zemře. 

4. Ve společnosti existuje podpora perinatální paliativní péče 

5. Mé předchozí zkušenosti s poskytováním paliativní péče umírajícím dětem jsou mi přínosem. 

6. Je pro mě důležité poskytnout úlevu od bolesti, pokud na našem oddělení umírají děti. 

7. Na oddělení neonatologie jsem často vystavena umírání. 

8. Pro vzdělání v ošetřovatelské péči v neonatologii je paliativní péče nezbytná. 

9. Péče o umírající dítě je pro mě traumatická. 

10. Absolvovala jsem doplňující vzdělání, které mi pomáhá podporovat a komunikovat s rodiči umírajících dětí 

11. Můj osobní postoj k vlastní smrti ovlivňuje mou ochotu k poskytování perinatální paliativní péče. 

12. Paliativní péče je proti hodnotám poskytování péče v neonatologii. 
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13. Společnost věří, že děti by neměly umírat, za žádných okolností. 

14. Kurativní péče je důležitější než paliativní péče v prostředí intenzivní péče v neonatologii. 

 Subškála „organizace“ 

15. Lékaři na našem oddělení podporují paliativní (mírnící) péči u umírajících děti. 

16. Na našem oddělení jsou rodiče součástí rozhodování o jejich umírajícím dítěti. 

17. Pokud se na našem oddělení vyskytne diagnóza, u níž není dostupná kurativní léčba, rodiče jsou 

informováni o možnosti poskytování paliativní péče. 

18. Na našem oddělení vyjadřuje tým svůj názor, hodnoty a přesvědčení o poskytování paliativní péče. 

19. Všichni členové týmu na našem oddělení souhlasí a podporují paliativní péči, pokud je umírajícímu dítěti 

poskytována. 

 Subškála „zdroje“ 

20. Prostředí na našem oddělení je ideální pro poskytování paliativní péče umírajícím dětem a jejich rodinám. 

21. Na našem oddělení je dostatečný a adekvátní tým pro poskytování perinatální paliativní péče umírajícím 

dětem a jejich rodinám. 

22. Pokud na našem oddělení umírá dítě, mám dostatek času, který mohu strávit s rodinou dítěte. 

23. Existují standardy k poskytování paliativní péče na našem oddělení. 

24. Když na našem oddělení umírá dítě, mám dostupnou poradenskou službu, jestliže ji potřebuji. 

 Subškála „lékaři“ 

25. Na našem oddělení je personál nakloněn k využití přístrojové techniky pro záchranu života. 

26. Na našem oddělení je personál žádán rodiči, aby pokračovali v péči prodlužující život, protože nedokážou 

přijmout realitu. 

 

Diskuse 

Paliativní péče o novorozence je součástí ošetřovatelské praxe na neonatologických jednotkách 

intenzivním péče a je stále aktuálnějším tématem (Salmani et al., 2018). Poskytování této péče 

může ovlivněno problémy, jako je neúčinné hodnocení a zvládání bolesti, nedostatečná 

kontinuita péče a nedostatečná informovanost rodičů. Přesné faktory však nejsou zcela jasně 

definovány (Kain, et al. 2009). Využitím poznatků zkušených novorozeneckých sester lze lépe 

porozumět překážkám ošetřovatelské paliativní péče (Kain, 2011). K vyřešení současných 

nedostatků v poskytování perinatální paliativní péče, k nalezení bariér, je zapotřebí validních 

studií (Chen, CH., H. et al., 2012). Je třeba využívat nástroje, které konkrétně definují problémy 

v poskytování perinatální paliativní péče, je třeba provádět výzkum a podporovat snahy, které 

přinesou pozitivní přínos jak umírajícím novorozencům a jejich rodinám, tak personálu (Wool, 

Ch., Northam, S., 2011). Standardizovaný nástroj NIPCAS je zaměřen na sestry, jež mají 

klíčovou roli při podpoře potřeb umírajících novorozenců a jejich rodin, nicméně důležitým 

hlediskem pro výzkum a využití tohoto nástroje je přiměřenost velikosti vzorku, kdy statistická 

analýza je závislá na co nejvyšším počtu respondentů (Kain, Gardner, Yates, 2009). Pilotní 

testování nástroje PPCPBS dokončilo 264 respondentů, z nichž 26 bylo lékařů, 43 sester, 212 

genetiků, 2 sociální pracovníci, 2 sonografové, 3 kaplani a 12 bylo profesionálů působících v 

perinatální medicíně, kteří se identifikovali v kategorii „ostatní“ (Wool, 2011). Tímto byl 

nástroj testován na velkém množství respondentů, nicméně položky již nebyly přímo zacíleny 

na postoje sester v jejich vymezených kompetencích. Položky nástroje PPCPBS zahrnují položky 

ve vztahu k indikaci paliativní péče, jež do kompetencí sester nespadají. Ke zlepšení praxe je třeba 

neustálého úsilí a využívání vhodných nástrojů (Wool, Ch., 2015), vždy je třeba jasně definovat kritéria 

výběru respondentů s charakteristiku souboru. 

 

Závěry 

Smrt novorozeného dítěte na jednotkách intenzivní péče je velmi obtížnou situací pro rodiny 

dítěte, sestry, celý multidisciplinární tým. Byl nalezen standardizovaný nástroj využitelný pro 

kvantitativní výzkum postojů sester poskytujících paliativní péči na neonatologických JIP. Pro 

použití v podmínkách České republiky je nutné využít formy adaptované do českého jazyka, 

znění jednotlivých položek prokonzultovat s odborníky z praxe, aby bylo jasné a srozumitelné. 

Dále je nutné oslovit autorku dotazníku pro možnost dalšího použití a vyhodnocení provést dle 

daných doporučení. 
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Abstrakt 

Úvod: Profesionalizmus predstavuje multidimenzionálny konštrukt a možno ho definovať ako 

mieru osobného záväzku k hodnotám a charakteristikám správania, ktoré sa týkajú konkrétnej 

kariérnej identity. Profesionalizmus je možné zhodnotiť pomocou špecifických posudzovacích 

nástrojov, ich prehľad v literatúre absentuje. 

Cieľ: Poskytnúť prehľad nástrojov na posúdenie profesionalizmu sestier, analyzovať a kriticky 

zhodnotiť ich psychometrické vlastnosti.   

Metódy: Vyhľadávanie bolo realizované vo vedeckých databázach Scopus a ProQuest 

v septembri 2020 a bolo limitované jazykom (anglický). Výsledkom vyhľadávania bolo 1384 

štúdií. Proces vyhľadávania a triedenia reflektoval odporúčanie PRISMA. V rámci syntézy 

údajov bola využitá metóda obsahovej analýzy.  

Výsledky: Identifikovali sme 11 nástrojov posudzujúcich profesionalizmus sestier. Sedem 

nástrojov posudzuje profesionalizmus sestier vo všeobecnosti, štyri nástroje posudzujú širšie 

koncepty, ako sú hodnoty a spolupráca medzi sestrami. Nástroje preukázali akceptovateľné 

psychometrické vlastnosti.   

Závery: Na Slovensku absentujú štúdie, ktoré by sa zameriavali na posúdenie profesionalizmu 

sestier. Pre skúmanie profesionalizmu by bolo vhodné použiť predložené nástroje a zistenia 

výskumov reflektovať a implementovať do vzdelávania sestier. 

 

Kľúčové slová: nástroj, ošetrovateľstvo, sestry, profesionalizmus, psychometrické vlastnosti 

 

Podporené projektom KEGA 008UK-4/2021: Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve. 

 

 

Abstract 

Introduction: Professionalism represents a multidimensional construct, and it might be defined 

as the degree of personal commitment to the values and characteristics of behaviour that relate 

to a specific career identity. Professionalism can be evaluated by specific measuring tools, their 

overview is absent in the literature.  

Aim: To provide an overview of instruments measuring nursing professionalism and to analyze 

and critically evaluate their psychometric properties. 

Methods: The search was performed in scientific databases Scopus and ProQuest in September 

2020 and limited to language (English). The search produced 1384 studies. The search and 

retrieval process reflected PRISMA's recommendations. The content analysis method was used 

in data synthesis. 

Results: We identified 11 nurses´ self-report instruments measuring professionalism. Seven of 

them supposed to measure nurse professionalism in general, and four tools measure broader 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/nelekarske-ustavy/ustav-osetrovatelstva/veda-a-vyskum/projekty/granty-kega/
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concepts, such as nursing values and nurse-nurse collaboration. Instruments showed acceptable 

psychometric properties. 

Conclusion: In Slovakia, studies focusing on the assessment of nurse professionalism absent. 

For measuring professionalism, it would be suitable to utilize the given instruments and reflect 

and implement the research findings into nurse education. 

 

Key words: instrument, nurses, nursing, professionalism, psychometric properties 
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Abstrakt 

Úvod: Nedílnou součástí efektivní ošetřovatelské péče je správné posouzení bolesti u dětí 

pomocí platných nástrojů k tomu určených. Hodnocení bolesti u malých dětí nebyla věnována 

dostatečná pozornost z přesvědčení, že si děti prožitou bolest v budoucnu nevybaví. 

Cíl: Cílem je vytvořit přehled dostupných hodnotících nástrojů bolesti u dětí předškolního věku. 

Metody: Byla provedena rešerše relevantních zdrojů. Vyhledávací období bylo stanoveno 2000-

2020, za použití databází PubMed, EBSCO, Medline, CINAHL. 

Výsledky: Byly identifikovány 3 základní oblasti hodnocení bolesti u dětí. Behaviorální - 

hodnocení chování, které je spojeno s bolestí. Sebehodnocení - je považováno za zlatý standart 

posouzení bolesti, hodnotí se subjektivní vnímání, avšak z důvodů vývoje může být 

sebeposouzení u některých dětí obtížné nebo nemožné. Fyziologická odpověď organismu - 

měření fyziologických hodnot následkem bolesti (např. tepová frekvence). 

Závěr: Ze syntézy výsledků z výzkumných studií vyplývá, že stále není dostatek hodnotících 

nástrojů bolesti pro předškolní děti. Převládá tendence ponechat hodnocení bolesti  

u předškolních dětí na rodičích nebo na zdravotnickém personálu, míra bolesti je však tímto 

posouzením v zastoupení často zkreslená. Je důležité se této oblasti věnovat, dohledat vhodné 

hodnotící nástroje, validovat je na místní prostředí a implementovat do klinického prostředí.  

 

Klíčová slova: hodnotící nástroj, metoda, škála, dítě, bolest  

 

 

Abstract 

Introduction: An integral part of effective nursing care is the correct assessment of pain in 

children using valid tools designed for this purpose. The assessment of pain in young children 

was not given enough attention due to the belief that children will not remember the pain they 

experienced in the future. 

Aim: The aim is to create an overview of available pain assessment tools for preschool children. 

Methods: A search of relevant sources was performed. The search period was set at 2000-2020, 

using databases PubMed, EBSCO, Medline, CINAHL. 

Results: 3 basic areas of pain assessment in children were identified. Behavioral - evaluation of 

behavior that is associated with pain. Self-assessment - is considered the gold standard for pain 

assessment, subjective perception is assessed, but due to development, self-assessment may be 

difficult or impossible in some children. Physiological response of the organism - measurement 

of physiological values due to pain (eg heart rate). 

Conclusion: The synthesis of results from research studies shows that there are still not enough 

pain assessment tools for preschool children. The tendency to leave the pain assessment prevails 

in preschool children by their parents or health care professionals, however, the level of pain is 

often skewed by this assessment in proportion. It is important to address this area, find 
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appropriate assessment tools, validate them for the local environment and implement them in 

the clinical environment. 

 

Key words: assessment tool, method, scale, child, pain 
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Abstrakt 

Úvod: Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je terapeutický přístup, jehož léčebný účinek byl 

jasně prokázán u řady potíží pacientů. Senioři jsou také skupinou, která může mít prospěch z 

KBT, zejména pokud jsou použity modifikované postupy doporučené pro tuto populaci.    

Cíl: Cílem této přehledové práce je zhodnotit výsledky systematických přehledů zabývajících 

se účinností individuální kognitivně-behaviorální terapie u seniorů. Příspěvek má charakter 

přehledové práce.  

Metody: Výzkumné studie byly vyhledány v elektronických databázích: PubMed, Science 

Direct, Cochrane Library v období 2000-2020 dle stanovených klíčových slov. Do přehledu 

bylo zařazeno 11 studií splňující zařazovací kritéria.  

Výsledky: Do přehledu bylo zahrnuto 20 systematických přehledů. Hodnocení efektu 

individuální kognitivně behaviorální terapie u seniorů byla prokázána u seniorů s depresí, 

úzkostí, bolesti, poruch spánku a strachu z pádů.  

Závěr: Obecně platí, že základna důkazů KBT je velmi silná, a to zejména pro léčbu deprese a 

úzkostných poruch. Navzdory existující literární základně však stále existuje jasná potřeba 

vysoce kvalitních studií zkoumajících účinnost KBT u této věkové skupiny, které by měly 

respektovat zvláštnosti daného věku. Pro ověření efektivnosti individuální KBT u seniorů 

doporučujeme provést výzkum také v českém prostředí. 

 

Klíčová slova: individuální, kognitivně-behaviorální terapie, intervence, senior 

 

Podpořeno z výzkumného projektu číslo NU21-09-00067, který je podporován Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. 

 

 

Abstract 

Inroduction: Cognitive behavioral therapy is a therapeutic approach whose therapeutic effect 

has been clearly demonstrated in many patients. Seniors are those members who can benefit 

from CBT, especially if they are modified by modified procedures for that population.  

Aim: The paper has the character of a review work. The aim of this review is to evaluate the 

results of systematic reviews of the effectiveness of individual cognitive-behavioral therapy in 

the elderly.  

Methods: In order to study the highest level of evidence dealing with the effect of individual 

cognitive behavioral therapy in the elderly, electronic databases PubMed, Science Direct, 

Cochrane Library were searched.  
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Results: The report included 20 systematic reviews. Evaluation of the effect of individual 

cognitive behavioral therapy in the elderly has been demonstrated in the elderly with 

depression, anxiety, pain, sleep disorders and fear of falling. 

Conclusion: In general, the basic evidence of CBT is very strong, especially for the elimination 

of depression and anxiety disorders. Despite the existing literary base, there is still a clear need 

for high-quality studies to examine the efficacy of CBT in this age group, which would respect 

the peculiarities of a given age. To control the effectiveness of an individual CBT in seniors, 

we recommend conducting research in the Czech environment as well. 

 

Key words: individual, cognitive-behavioral therapy, interventions, older people 
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Abstrakt 

Úvod: Problematika informovanosti v ošetrovateľskej praxi je zložitá, najmä vo vzťahu ku 

kompetenciám sestier.  

Cieľ: Priblížiť problematiku poskytovania informácií pacientom v rámci kompetencií sestier. 

Metódy: Neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Výskumná vzorka: 267 sestier.  

Výsledky: 90% sestier pozná svoje kompetencie,  doplnenie vedomostí by uvítalo 88% sestier. 

Nedostatky v oblasti informovanosti pacientov sa vyskytli vo veľkom administratívnom 

zaťažení sestier, v dožadovaní sa informácií od sestier po veľkej vizite, alebo pri zmene liečby, 

o čom svedčí aj číselný údaj na Likertovej škále (od 0-10) ukazujúci na rešpekt pacientov vo 

vzťahu k sestrám (4 body) a lekárom (7 bodov). Spokojnosť s rozsahom svojich kompetencií v 

oblasti informovanosti pacienta uviedlo 65% sestier, rozšírilo by ich 33% sestier a to najmä v 

oblastiach informovanosti pacienta o priebehu diagnostického alebo liečebného výkonu. Jasne 

stanovené podmienky odovzdávania informácií pacientom na terajšom pracovisku uviedlo 69% 

sestier. 

Záver: V oblasti informovanosti pacientov zo strany sestier sa vyskytli viaceré nedostatky 

súvisiace s menšou pozornosťou venovanou danej problematike oproti iným aspektom 

zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Bolo by žiadúce, aby si sestry vymieňali svoje 

skúsenosti napr. na seminároch sestier, aby sa stanovili a upresnili pevné pravidlá odovzdávania 

informácií pacientom s prihliadnutím na špecifiká pracoviska. 

 

Kľúčové slová: sestra, kompetencie, informovanosť, pacient 

 

 

Abstract 

Introduction: The issue of awareness in nursing practice is complex, especially in relation to 

the competencies of nurses. 

Aim: To give an idea about the issue of providing information to patients within the 

competencies of nurses. 

Methods: Non-standardized questionnaire of own design. Research sample: 267 nurses. 

Results: 90% of nurses know their competencies, 88% would like to have more information on 

the issue. Deficiency in patient awareness occurred in an environment with high administrative 

burden for nurses, or in a situation with a high demand for information from nurses after a busy 

ward round, or when a treatment was changed, as evidenced by the Likert scale (from 0-10), 

showing respect of patient for nurses (4 points) and doctors (7 points). Satisfaction with the 

scope of their competencies in the area of patient awareness was stated by 65% of nurses, while 

33% of nurses would like to expand them, especially in the areas of patient awareness about the 
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course of diagnosis or treatment. 69% of nurses stated well-defined conditions for providing 

information to patients at the current workplace. 

Conclusion: In the area of patient awareness from the point of view of nurses, there were several 

shortcomings related to less attention to the issue compared to other aspects of health and 

nursing practice. Exchange of experiences of nurses would be desirable, e.g. at nurses' seminars 

to establish and clarify firm rules for providing information to patients, taking into account the 

specifics of the workplace. 

 

Key words: nurse, competencies, awareness, patient 
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Abstrakt 

Úvod: Delirium je častým a závažným problémem na jednotce intenzivní péče (ICU), který je 

spojen se zvýšenou úmrtností, prodlouženou plicní ventilací, délkou pobytu v nemocnici a 

zvýšenými finančními náklady. Incidence deliria v podmínkách intenzivní péče je velmi 

proměnlivé a pohybuje se mezi 11–87 %. Delirium je poddignostikovano pro nepoužívání 

standardizovaných diagnostických nástrojů. Včasná diagnostika a jeho monitorace pomocí 

platného a spolehlivého nástroje umožní poskytovat péči ve shodě se současným platným 

doporučením. 

Cíl: Hlavním cílem bylo analyzovat a psychometricky otestovat české verze Intensive Care 

Delirium Screening Checklist (ICDSC) a Confusion Assesment Method for the Intensive Care 

Unit (CAM – ICU) a NEECHAM škálu zmatenosti u neintubovaných pacientů 

hospitalizovaných na intenzivní péči. 

Metody: Dvě prospektivní komparativní studie. První studie (126 konsekutivních pacientů 

/celkem nasbíráno1299 dotazníků párováním) hospitalizovaných v období únor 2020 až srpen 

2020) a druhá studie (50 konsekutivních pacientů / celkem bylo nasbíráno 389 dotazníků 

párováním) v období září 2020 – březen 2021. Zařazeni pacienti splňující předem stanovená 

kritéria. Monitoring deliria hodnocen sestrami a naslepo řešitelem: v první studii dvakrát denně 

(použité škály ICDSC a CAM-ICU) a v druhé studii (CAM ICU – NEECHAM škála 

zmatenosti). Incidence deliria, vztahy mezi proměnnými, vnitřní konzistence, inter – rater 

reliabilita.  

Výsledky: Výsledky první studie uvádějí, shoda mezi škálami CAM - ICU a ICDSC hodnocena 

pomocí Cohen's κ (CI 95%) dosáhla hodnoty 0,829 (0,821, 0,838). Vnitřní konzistence české 

verze CAM – ICU (hodnocena pomocí Cronbachova α) byla 0.903 a ICDSC 0.865. CAM – 

ICU ukázal senzitivitu 88.5 % (95 % CI: 84.6 – 91.8) a specificitu 94.1 % (95 % CI: 92.4 – 

95.5), druhý nástroj ICDSC (cutoff  ≥ 4) ukázal senzitivitu 90.6%  (95 % CI: 87 – 93.5) a 

specificitu 89%  (95 % CI: 86.8 – 91). Současně byla potvrzena existence vztahu a různá síla 

(vyjádřena Kendall's τ (95% CI) mezi výskytem deliria a vytipovanými proměnnými.   

Výsledky druhé studie nám naznačují, že je srovnatelný výskyt deliria intenzivní péče měřený 

pomocí hodnocených nástrojů: 32 % CAM - ICU a 28 % pro škálu zmatenosti NEECHAM. U 

téměř třetiny pacientů hodnocených jako CAM - ICU negativní byli pacienti pomocí 

NEECHAM škály zmatenosti kategorizováni v riziku nebo mírná zmatenost. Vnitřní 

https://lf.osu.eu/aum
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konzistence NEECHAM škály zmatenosti hodnocena pomocí Cronbachova α byla 0.703. Mezi 

vybranými pacientskými parametry a incidencí deliria byly signifikantně potvrzen vztah u dvou 

parametrů.  

Závěr: Screening a včasná identifikace deliria v podmínkách ICU je doporučeno a měl by být 

monitorován v pravidelných intervalech. CAM ICU i ICDSC nástroje jsou vhodné pro jejich 

časnou identifikaci s obdobnými psychometrickými vlastnostmi. NEECHAM škála zmatenosti 

je spolehlivý nástroj k hodnocení deliria, jeho zásadní limitací v rozšíření na ICU (v komparaci 

s CAM – ICU) je nemožnost hodnotit přítomnost deliria u intubovaných pacientů. 

 

Klíčová slova: delirium, jednotka intenzivní péče, CAM – ICU, ICDSC, NEECHAM škála 

zmatenosti, screening 

 

 

Abstract 

Introduction: Delirium is a common and serious problem in the intensive care unit (ICU), which 

is associated with increased mortality, prolonged pulmonary ventilation, length of hospital stay 

and increased financial costs. The incidence of delirium in intensive care is highly variable, 

ranging from 11 to 87%. Delirium is underdiagnosed for not using standardized diagnostic 

tools. Early diagnosis and its monitoring using a valid and reliable tool will make it possible to 

provide care in accordance with the currently valid recommendation. 

Aim: The main goal was to analyze and psychometrically test the Czech versions of the 

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) and the Confusion Assessment Method 

for the Intensive Care Unit (CAM - ICU) and the NEECHAM Confusion scale in non-intubated 

patients hospitalized in intensive care. 

Methods: Two prospective comparative studies. The first study (126 consecutive patients / a 

total of 1299 pairing questionnaires collected) hospitalized in the period February 2020 to 

August 2020) and the second study (50 consecutive patients / a total of 389 pairing 

questionnaires were collected) in the period September 2020 - March 2021.  Monitoring of 

delirium evaluated by nurses and blindly by the researcher: in the first study twice a day (ICDSC 

and CAM - ICU scales used) and in the second study (CAM ICU - NEECHAM confusion 

scale). Incidence of delirium, relationships between variables, internal consistency, inter - rater 

reliability. 

Results: The results of the first study indicate that the agreement between the CAM - ICU and 

ICDSC scales assessed using Cohen's κ (CI 95%) reached 0.829 (0.821, 0.838). The internal 

consistency of the Czech version of CAM - ICU (evaluated using Cronbach's α) was 0.903 and 

ICDSC 0.865. CAM - ICU showed a sensitivity of 88.5% (95% CI: 84.6 - 91.8) and a specificity 

of 94.1% (95% CI: 92.4 - 95.5), the second ICDSC instrument (cutoff ≥ 4) showed a sensitivity 

of 90.6% (95% CI: 87 - 93.5) and specificity 89% (95% CI: 86.8 - 91). At the same time, the 

existence of a relationship and different strength (expressed by Kendall's τ (95% CI)) between 

the occurrence of delirium and the selected variables were confirmed. 

The results of the second study suggest that the incidence of intensive care delirium is 

comparable using the tools evaluated: 32% CAM - ICU and 28% for the NEECHAM confusion 

scale. In almost a third of patients rated as CAM - ICU negative, patients were categorized at 

risk or mild confusion using the NEECHAM confusion scale. The intrinsic consistency of the 

NEECHAM confusion scale assessed using Cronbach's α was 0.703. The relationship between 

the two patient parameters and the incidence of delirium was significantly confirmed. 

Conclusion: Screening and early identification of delirium in ICU conditions is recommended 

and should be monitored at regular intervals. CAM ICU and ICDSC tools are suitable for their 

early identification with similar psychometric properties. The NEECHAM Confusion Scale is 

a reliable tool for assessing delirium; its major limitation in extending it to the ICU (in 
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comparison with the CAM-ICU) is the inability to assess the presence of delirium in intubated 

patients. 

 

Key words: delirium, intensive care unit, CAM-ICU, ICDSC, NEECHAM Confusion Scale, 

screening 
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Abstract 

Objective: To map the areas investigated and factors associated with digital literacy among 

nurses.  

Methods: We performed a systematic review, by searching electronic database PubMed, 

CINAHL, Scopus, PsycInfo. We adopted The PRISMA guideline for reporting and The Joanna 

Briggs Institute Critical Appraisal tools for the quality assessment.  

Results: From a total of 1304, we included eight studies of those seven had an observational 

design. The areas investigated were the use of technology, level of skills and competence in 

using technology and information retrieved from it, attitudes toward the technology. Factors 

emerged affecting e-health literacy were the “nurse–physician relationships” and “nurse 

participation in hospital affair”, while the year of birth, educational level, and attitudes toward 

computers were associated with computer literacy. Work experience, type of speciality training, 

and work setting were associated with the level of computer use. The latter two and the low 

computer use were associated with the perception of believing competent with information 

technology. Quality of evidence assessed was from moderate to low.  

Conclusion: Several areas have been investigated, in a heterogeneous manner among studies 

included. Factor emerged affecting the different areas explored regard individual, working-

related and work environment elements, suggesting that a holistic approach are desirable to 

improve digital literacy.  
 

Key words: nursing; digital; digital literacy; technology; informatics 
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Abstrakt 

Úvod: Projekt rozvojové spolupráce ITIBO funguje pod záštitou organizace ADRA v Keni od 

roku 2005. Je zaměřen na poskytováni zdravotní peče a edukaci místního personálu. Diky 

spolupráci s českými lékařskými fakultami zde jezdi v rámci stáži studenti, aby se s lékaři a 

místními zdravotníky podíleli na péči o pacienty. 

Cíl: Popsat, jakým způsobem probíhá diagnosticko-terapeutický a ošetřovatelský proces a jak 

jsou aplikovány v tomto zařízení přístupy EBP (Evidence-Based Praxis) v klinickém 

rozhodování. 

Metody: Kombinace metod kvalitativního výzkumu: rozhovorů, rozborem textů získaných od 

respondentů a osobních zkušenosti autora sdělení. 

Výsledky: Dotazovaní respondenti se při klinickém rozhodovaní řídí zkušenostmi a nejlepšími 

dostupnými fakty. V rámci přístupů EBP jsou nejčastěji aplikovaná závazná doporučení 

keňského ministerstva zdravotnictví, WHO (World Health Organization) a organizace Lékaři 

bez hranci. Odlišnosti lze spatřovat ve čtyřech rovinách: 1. Odlišný geograficky, kulturní a 

náboženský kontext 2. Komunikační oblasti 3. Omezené množství vzácných zdrojů 4. Jiné 

spektrum diagnóz.  

Závěr: Přístupy EBP lze aplikovat v klinickém rozhodování v omezených podmínkách ve 

zdravotnickém zařízení Itibo. Je nutné precizně posuzovat design studií, zhodnotit validitu a 

klinickou relevanci - zda lze výstupy z dané studie aplikovat v rámci konkrétní klinické situace. 

Nejčastěji je využíváno osobních klinických zkušeností zdravotníků, doporučených postupů a 

diagnosticko-terapeutických algoritmů. Tyto přístupy jsou aplikovány společně s klinickým 

úsudkem u konkrétního pacienta. Nejedná se o používání doporučených postupů v 

mechanickém slova smyslu. Odlišný kontext hraje v rozhodovacím procesu důležitou roli. 

 

Klíčová slova: praxe založena na důkazech, klinické rozhodování, ošetřovatelství, medicína, 

Kenya 
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Abstract 

Introduction: The ITIBO development co-operation project has been operating under the 

auspices of ADRA in Kenya since 2005. It focuses on providing health care and educating local 

staff. Thanks to the co-operation with the Czech medical faculties, students go here as part of 

internships to participate in the care of patients with doctors and local health professionals. 

Aim: Describe how the diagnostic-therapeutic and nursing process takes place and how EBP 

(Evidence-Based Praxis) approaches are applied in this facility in clinical decision-making. 

Methods: A combination of qualitative research methods: interviews, analysis of texts obtained 

from respondents and personal experience of the author. 

Results: Respondents follow clinical experience and the best available facts when making 

clinical decisions. Within the EBP approaches, the binding recommendations of the Kenyan 

Ministry of Health, the WHO (World Health Organization) and Medecins Sans Frontieres are 

most often applied. Differences can be seen on four levels: 1. Different cultural and religious 

context 2. Communication areas 3. Limited amount of scarce resources 4. Different spectrum 

of diagnoses. 

Conclusion: EBP approaches can be applied in clinical decision-making under limited 

conditions in an Itibo facility. It is necessary to precisely assess the design of studies, evaluate 

the validity and clinical relevance - whether the results of the study can be applied in a specific 

clinical situation. The personal clinical experience of healthcare professionals, recommended 

procedures and diagnostic-therapeutic algorithms are most often used. These approaches are 

applied in conjunction with clinical judgment in a particular patient. This is not the use of best 

practices in the mechanical sense. Different contexts play an important role in the decision-

making process. 

 

Key words: evidence, based practice, clinical decision making, nursing, medicine, Kenya 

 

 

Úvod 

Projekt humanitární pomoci a rozvojové spolupráce ITIBO (www.itibo.cz) funguje pod záštitou 

nevládní organizace ADRA ČR v jihozápadní Keni od roku 2005 a je zaměřen na poskytování 

zdravotní péče a edukaci místního personálu. Spolufinancování je realizováno sponzorskými 

dary, díky kterým je možné rozvíjení areálu a zvyšování kvality a standardu peče. Projekt 

založil a vede český zdravotník Aleš Bárta. Ročně navštíví toto zařízení něco přes 10 000 

pacientů. Na lůžkovém oddělení, pediatrii, porodnici, zubní i všeobecné ambulanci pracuje 

celoročně místní personál - zdravotní sestry. Součásti zdravotnického zařízení je také operační 

sál, jednotka intenzivní péče, RTG přístroj a ambulance pro léčbu a dispenzarizaci pacientů s 

HIV. Lékař není trvale přítomen. Pravidelně několik měsíců v roce tam působí studenti z 

českých i slovenských lékařských fakult a spolu s lékaři a místními zdravotníky se podílejí na 

léčebně – preventivní péči. Pracuje se ve specifických podmínkách, velmi odlišných od těch, 

které známe v Evropě. 

Studenti vždy pracují pod dohledem zkušeného lékaře. Musejí se spoléhat daleko více na své 

vlastní smysly (v rámci základního fyzikálního vyšetřeni pacienta - pohled, poslech, pohmat, 

poklep, per rektum) než na pomocné vyšetřovací metody. Mají velmi omezené možnosti 

vyšetřovacích metod (ultrazvuk, RTG, základní laboratorní vyšetření, EKG). Pracují 

v kolektivu lidí, se kterými musejí 24 hodin denně po dobu 4 týdnů fungovat a spolupracovat. 

Dostávají se do situací, ve kterých se mnoho lidi nemá možnost ocitnout za cely život. Úmrtí 

novorozenců, potraty, intoxikace, rozsáhla devastující poranění, extrémně vypjaté psychické 

situace apod. Na jednu stranu tady mohou pomoci mnoha potřebným lidem, na druhou mají 

příležitost poznat vice i sami sebe, upevnit a získat nové znalosti a dovednosti. Peče je 

poskytovaná vždy v souladu s lege artis postupy a doporučeními keňského ministerstva 
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zdravotnictví s ohledem na typ zařízení. Itibo je úroveň 3 - 4 v rámci systému poskytování 

zdravotnické péče. Pro bližší představu: úroveň 1 a 2 je komunitní péče a ambulantní péče, 

úroveň 5 a 6 jsou fakultní a referenční nemocnice.  

Medici i lékaři vždycky hovořili o tom, že je Itibo velmi ovlivnilo. Dlouhodobě pracuji na 

výzkumu postojů a jejich ovlivnění touto stáží u našich studentů. Studenti píšou esej před 

odletem i po návratu ze stáže. V mnoha esejích se vyskytují odkazy na jiný medicínský kontext, 

jiné možnosti diagnostiky a léčby. Stejné téma se objevuje v rozhovorech u lékařů, kteří v Itibo 

byli. Rozhodl jsem se zmapovat, v jakých oblastech vnímají respondenti odlišnosti v léčebně – 

diagnostickém přístupu k pacientovi v místních podmínkách a jaká specifika přináší odlišnost 

v ošetřováni těchto pacientů. Ukazuje se, že přístupy EBP (Evidence-Based Praxis, praxe 

založena na důkazech) jsou aplikovány více, než by se mohlo zdát. 

 

Cíl 

Cílem tohoto sdělení je popsat, jakým způsobem probíhá rozhodování v rámci diagnosticko-

terapeutického a ošetřovatelského procesu. Jak jsou aplikovány v tomto zařízení přístupy EBN 

(Evidence-Based Nursing) a EBM (Evidence-Based Medicine) v reálném klinickém 

rozhodování u českých zdravotníků v kontextu odlišných geografických, sociálních, kulturních 

a ekonomických podmínek. 

 

Soubor a metodika 

Jde o kombinaci metod kvalitativního výzkumu: rozhovorů s respondenty, rozborem psaného 

textu získaného od respondentů a osobních zkušeností autora sdělení. Polostrukturované 

rozhovory s respondenty probíhaly od roku 2014 - 2020, šlo o lékaře různých odborností a 

studenty zdravotnických oborů (všeobecné lékařství, fyzioterapie, všeobecná sestra, 

zdravotnický záchranář, stomatologie), kteří působili nejméně 4 týdny na projektu Itibo. 

Celkově bylo realizováno 20 rozhovorů. Systematicky sběr psaného textu byl realizován od 

roku 2018 do roku 2021. Jednalo se o 60 esejí, které psali studenti před odletem a několik týdnů 

po návratu ze stáže a rozbor těchto textů. Studenti byli převážně české a slovenské národnosti, 

méně zahraniční studenti (Kanda, Spojene Kralovství, Somálsko, Norsko, Německo, Syrie). 

Posledním zdrojem byly osobní zkušenosti autora sdělení, který od roku 2012 působí v 

oblastech východní Afriky (Kenya, Uganda). Od roku 2018 spolupracuje s organizaci ADRA a 

pravidelně vyjíždí na projekt v pozici zástupce managera projetu a vedoucího lékaře stáží 

studentů medicíny. 

 

Výsledky 

Dotazovaní respondenti z řad lékařů se při klinickém rozhodování v rámci diagnosticko–

terapeutického procesu řídili svou vlastni klinickou zkušeností a také nejlepšími dostupnými 

fakty. Z většiny rozhovorů vyplývá, že se proporcionálně opírali o vlastní klinické zkušenosti 

a o nejlepší možná dostupná fakta. Sekundárně se pak řídili doporučeními WHO (World Health 

Organization) a doporučeními organizace Lékařů bez hranic. Příklady zdrojů doporučení lze 

najit v bibliografickém přehledu na konci textu. U studentů šlo primárně ve většině případů o 

aplikaci doporučených postupů keňského ministerstva zdravotnictví, doporučení WHO a 

doporučení organizace Lékaři bez hranci. V případě studentů byla jimi navržena léčba vždy 

konzultovaná s lékařem či místním zdravotníkem, kteří jsou za péči zodpovědní. Jednalo se o 

zdravotní sestru a clinical officer, což je pozice, kterou v ČR neznáme. Jde o nejméně 4-leté 

studium klinické medicíny, absolvent získává specifické kopetence, např. předepisování 

určitých léků, provádění lékařských výkonů apod. Z mých vlastních pozorování vyplývá, že se 

lékaři a studenti snaží v prvních dnech vice aplikovat vlastní klinické zkušenosti, nejlepší 

dostupná fakta v kombinaci s doporučeními až sekundárně. Později v průběhu stáže více 

využívají doporučeni WHO, keňskeho ministerstva zdravotnictví a doporučení organizace 
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Lékaři bez hranci. Zda se, že tak vice reflektují na odlišnosti v poskytování léčebně – 

preventivní a ošetřovatelské peče v těchto oblastech. Velmi často je využíváno také konzultace 

odborníků z ČR. Výhodné je konzultovat s odborníky, kteří v Itibu byli a znají reálné možnosti 

v tomto zdravotnickém zařízení (dokážou zhodnotit např. možnost kvality dispenzarizace 

pacientů s chronickými obtížemi, zhodnotit risk versus benefit chirurgického zákroku v těchto 

podmínkách apod.) V rozhovorech a také v 

psaných textech se často vyskytuji informace poukazující na odlišnosti v souvislost s 

poskytováním péče v jiné zemi.  

Tyto oblasti, ve kterých respondenti vnímají největší odlišnosti, lze zařadit do čtyř rovin:  

1. Odlišný geografický, kulturní a náboženský kontext. Odlehlé oblasti náhorní plošiny mezi 

Lake Victoria (Viktoriino jezero) a Great Rift Valley (Velka přikopova propadlina) se nacházejí 

ve vysoké nadmořské výšce, je zde proto odlišné podnebí, jiná incidence a prevalence řady 

onemocnění (kupř. málo častá malárie v porovnání s jinými oblastmi Keni). Kmen Kisii, žijící 

v této oblasti, vykazuje řadu specifik kulturních a náboženských, což s sebou přináší i odlišný 

přístup obyvatel kupř. chápání původu a povahy onemocnění. Významnou roli hraji také 

bezpečnostní rizika spojená s cestováním mimo prostory zdravotnického zařízení. 

2. Komunikační oblasti. V Keni je nejrozšířenějším jazykem angličtina a různá nářečí, 

vycházející v principu ze swahilštiny. Řada místních obyvatel hovoří lokálním jazykem kisi, 

který je od swahilštiny odlišný. Angličtinu se učí ve škole a bývá to pro ně většinou až druhý 

komunikační jazyk. Lékaři a studenti hovoří anglicky také, ale většinou nejsou rodilí mluvčí 

(výjimku tvoří někteří studenti anglického curricula). Z toho plyne řada obtíží, zvláště v rámci 

peče o pacienty s psychiatrickými onemocněními. Je nutné také využívání tlumočení za 

asistence místního personálu. Může docházet k významovým posunům sdělených informací. 

Řada neverbálních projevů a popisů onemocnění pacienty je specifických, mnohdy diametrálně 

odlišných od našich středoevropských. Mimika, gestika vykazuje také řadu odlišností. 

3. Omezené množství zdravotnických prostředků i možností. Je zde úzká souvislost s 

ekonomickou stránkou poskytování péče, s reálnou dostupností řady diagnostických i 

terapeutických metod (např. reálna nedostupnost koronarografického vyšetření a koronární 

intervence u pacientů s infarktem myokardu v okruhu 100 km). Nedostupnost řady specialistů. 

Lékaři se často dostávají do situací, kdy musejí řešit pacienty nad rámec svých specializací a 

často bez pomocných vyšetřovacích metod. 

4. Jiná zastoupení diagnóz. Často je zmiňovaná problematika specifik medicíny vzdálených 

oblastí, tropické medicíny a infekčních onemocnění. Lékaři a studenti se setkávají u pacientů s 

diagnózami a chorobnými stavy, či komplikacemi, které se např. v Evropě už řadu let vyskytují 

minimálně. V rozhovorech jsou často zmiňovány medicínsky zajímavé případy (např. pacienti 

s akutními komplikacemi diabetu, souběžně s malárií a HIV pozitivitou apod.) 

Moje osobní zkušenost z působeni v Itibo, z rozboru textů, a z rozhovorů je taková, že 

rozhodování v rámci diagnosticko-terapeutického a ošetřovatelského procesu se u respondentů 

řídí jak znalostmi, tak intuicí a úsudkem. Jde většinou o kombinaci klinické zkušenosti s 

nejlepšími dostupnými fakty. V zásadě jde obecně vždy o analýzu, syntézu a rozhodování. V 

běžné klinické praxi však převážně nedochází k provádění celého praktického postupu v ramci 

Evidence-Based Praxis. Ve většině klinických situací je celý proces omezen na úroveň 

uživatelského módu, tedy použití důkazů, kdy kritické posouzení provedli jiní odborníci. Jde v 

tomto pojetí zejména o aplikaci doporučených postupů. Ve velké míře je využíván také 

replikační mód, tedy opření se o názor autorit. Nejvyšší úroveň EB postupu, tedy prováděcí 

mód v celém rozsahu, je realizován výjimečně. 

 

Diskuse 

Kvalitativní výzkum je zaměřen specificky na podmínky konkrétního projektu: Itibo – projekt 

rozvojové spolupráce, ADRA ČR. Řada specifik tohoto projektu dovoluje jen omezenou 
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možnost zobecnění výsledků z tohoto výzkumu. Jako výzkumník nejsem a nemohu být v této 

situaci zcela objektivní a vně pozorovaného jevu. Jsem vyučující na 3.LF UK a znám naprostou 

většinu studentů i lékařů (v rámci naší fakulty) již před plánovanou cestou. V průběhu 

spolupráce v rámci teamu dochází k úzkému kontaktu výzkumníka i lékařů a studentů. Společně 

řešíme řadu velmi obtížných medicínských i lidských situací. Eseje nebyly zaslepené – 

bezpečně poznám po měsíci stáže, který student esej psal. Eseje navíc bývají velmi osobni. 

Rozhovory s lékaři i studenty probíhaly přímo na projektu v Keni a některé až po určitém čase 

po příletu do ČR. To může být velmi limitující ve výpovědi. Studenti i lékaři byli většinou 

české a slovenské národnosti, v menší míře také studenti anglického curricula (z různých zemí 

celého světa). Tady je zajímavé sledovat celou řadu odlišností a přístupů k postupům EBP, což 

je už nad rámec tohoto textu. 

 

Závěr 

Praxi založenou na důkazech lze aplikovat v klinickém rozhodování v omezených podmínkách 

ve zdravotnickém zařízení Itibo. Koncept EBP je obecně v systému poskytování lékařské i 

ošetřovatelské peče v Keni velmi rozšířený. Klinickou zkušenost, společně s nejlepšími 

dostupnými fakty, v korelaci s aktuálními doporučeními WHO a ministerstvem zdravotnictví v 

Keni aplikujeme jak v medicinském, tak v ošetřovatelském přístupu. Významnou roli zde také 

hrají názory odborníků. V rámci EBM jsou zde pozorovatelné snahy o vědomé a uvážené 

používaní nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty (koreluje 

částečně s definici EBM dle Sacketta, 1996). Je však vždy nutné precizně posuzovat design 

použitých studií, zhodnotit validitu a klinickou relevanci, zda lze výstupy z dané studie 

aplikovat v rámci odpovědi na klinickou otázku u konkrétního pacienta. Tady je nutné zohlednit 

odlišný kontext poskytováni péče v Keni. V rámci EBN je spojena nejlepší praxe a sesterská 

odbornost s pacientovými preferencemi, předurčujícími optimální péči (zjištěni plně koreluji s 

definici EBN dle Tiltera 1999). Ve zdravotnickém zařízení Itibo jsou lékařská a ošetřovatelská 

péče úzce propojeny, navzájem se prolínají. V naprosté většině případů se nejedná o používaní 

doporučených postupů v mechanickém slova smyslu. Odlišný sociální, kulturní i ekonomický 

kontext hrají v rozhodovacím procesu důležitou roli. Teoreticky možné versus reálně dostupné 

možnosti jsou zde ve značném nepoměru. Vždy je potřeba mít na paměti, že jde o konkrétního 

pacienta, trpícího člověka, v konkrétní situaci. Na to nesmíme nikdy zapomínat. Vždy jde v 

podstatě o jedno a totéž, o hlavni zásadu hippokratovske medicíny: Medicína podřizující 

odbornost etice a činnost lékaře prospěchu pacienta. Závěrem lze dodat, že medicína i 

ošetřovatelství využívají poznatky vědy velmi často, musí je však užívat odpovědně a moudře. 
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Abstrakt   

Úvod: Dôstojnosť pacientov so sclerosis multiplex je ovplyvňovaná viacerými faktormi 

súvisiace s chronifikáciou a progresiou ochorenia, sociálnou interakciou a premorbidnou 

osobnosťou.     

Cieľ: Identifikovať osobnú skúsenosť pacientov s rešpektovaním ich dôstojnosti vo vzťahoch.       

Metódy: Zber dát bol realizovaný u 14 participantov pološtruktúrovaným rozhovorom. Na 

analýzu dát bola použitá interpretatívno fenomenologická analýza.  

Výsledky: Participanti uvádzali pozitívne aj negatívne skúsenosti s rešpektovaním ich 

dôstojnosti vo vzťahoch s rodinou, širším sociálnym okolím, kolegami na pracovisku 

a zdravotníckymi pracovníkmi. Nedôstojnosť vo vzťahoch bola spájaná s témami: „Strašné - 

katastrofálne spávanie“: zdravotníci ako zdroj nedôstojnosti a „Ako ma vidia iní“: 

nespravodlivé opovrhnutie a hanba. Podpora dôstojnosti vo vzťahoch bola spájaná s témami: 

„Podrží hlavne rodina“: podpora; „Pomáhajú tí, čo vedia a vidia“: pomoc a podpora; 

„Potrebujeme podržať“: ústretovosť a podpora od zdravotníkov; „Tam sme všetci rovnakí“: 

zdieľanie problémov. Pacientom pomáha v komunikácii neľutovať, vypočuť, vyjadriť podporu 

a v správaní ústretovosť, rešpektovať zdravotný stav a ohľaduplnosť.        

Závery: Pre zachovanie dôstojnosti je dôležité identifikovať a reflektovať skúsenosti s jej 

rešpektovaním z pohľadu pacientov a následné určiť intervencie zo strany rodiny, laickej 

verejnosti a zdravotníckych pracovníkov tak, aby bola saturovaná komplexná starostlivosť 

orientovaná na pacienta.  

    

Kľúčové slová: dôstojnosť vo vzťahoch, sclerosis multiplex, pacient, interpretatívno 

fenomenologická analýza 

 

Podporené projektom VEGA 1/0090/17: Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v 

kontexte zdravotnej starostlivosti: interpretatívno fenomenologický prístup.  

 

 

Abstract 

Introduction: Dignity of patients with multiple sclerosis is affected by several factors related to 

the chronification and progression of the disease, social interaction and premorbid personality. 

Aim: To identify personal experience with respecting dignity-in-relation from the patients´view.  

Methods: Data collection was performed in 14 participants by semi-structured interview. 

Interpretative-phenomenological analysis was used for data analysis. 
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Results: Participants had positive and negative experiences with respect for their dignity-in-

relations with family, wider social environment, colleagues in the workplace and healthcare 

professionals. Indignity-in-relation was connected with the themes: "Terrible-catastrophic 

behaviour": healthcare professionals as a source of indignities and "How others see me": unjust 

contempt and shame. Promoting dignity-in-relations was connected with the themes: "Mainly 

family supports": encouragement; "Those who know and see help": help and support; "We need 

to hold": helpfulness and support from healthcare professionals; "There we are all the same": 

sharing problems. It helps patients not to regret, to listen to, to express support to them and to 

be helpful in their communication and to helpfulness, to respect their health state and 

consideration in behaviour.   

Conclusions: In order to maintain dignity, it is important to identify and reflect experience with 

respect for it from the patients´ view and then identify interventions from the family, the general 

public and healthcare professionals, that patient-centred health care is saturated. 

 

Key words: dignity-in-relation, multiple sclerosis, patient, interpretative phenomenological 

analysis 
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Abstrakt 

Úvod: Po traumatu nebo nemoci, která ovlivňuje mozek, může docházet ke kognitivním 

deficitům, které se mohou pohybovat od mírných až po těžké.  

Cíl: Cílem příspěvku je zjistit efekt neurokognitivní rehabilitace u dětí s chronickými 

onemocněními na kvalitu života.  

Design: Přehledová studie.  

Metodika: Literární review zahrnující plnotextové články publikované v letech 2019–2021 

vyhledavané v databázích PubMed, MEDLINE a Scopus. 181 článků bylo hodnoceno 

z hlediska způsobilosti, z nichž 12 bylo podrobně analyzováno.  

Výsledky: Analyzované studie potvrdily efekt neurokognitivní rehabilitace na zvýšení kvality 

života.  

Závěr: Neurokognitivní rehabilitace u dětí s chronickým onemocněním by byla vhodná jako 

standartní prostředek zvýšení kognitivních schopnosti dětí a následně mohla zvýšit aktivní 

přístup dítěte k léčbě onemocnění a zlepšit tak jejich kvalitu života v oblasti psychické i fyzické. 

 

Klíčová slova: dítě, kognitivní funkce, neurokognitivní rehabilitace, mozek 

 

 

Abstract 

Introduction: After trauma or disease that affects the brain, cognitive deficits can occur, which 

can range from mild to severe.  

Aims: The aim of the paper is to determine the effect of neurocognitive rehabilitation in children 

with chronic diseases on quality of life.  

Design: Review study.  

Methodology: Literary review including full-text articles published in the years 2019–2021 

searched in the PubMed, MEDLINE and Scopus databases. 181 articles were evaluated for 

eligibility, 12 of which were analyzed in detail.  

Results: The analyzed studies confirmed the effect of neurocognitive rehabilitation on 

increasing quality of life.  

Conclusion: Neurocognitive rehabilitation in children with chronic diseases would be suitable 

as a standard means of increasing the cognitive abilities of children and subsequently could 

increase the active approach of the child to the treatment of the disease and thus improve their 

quality of life in mental and physical 

 

Key words: child, cognitive function, neurocognitive rehabilitation, brain 
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Abstrakt 

Úvod: Posouzení kompetencí studentů ošetřovatelství se v posledních letech stalo klíčovou 

oblastí, které je věnována zvýšená pozornost vzdělávacími institucemi. Kompetence jsou 

znalosti, dovednosti a přístupy, které studenti ošetřovatelství potřebují rozvíjet v klinické praxi. 

V průběhu pandemie COVID-19, kdy byl kritický nedostatek personálu v přetížených 

nemocnicích, byla studentům závěrečných ročníků Bc. oborů ošetřovatelství nařízena pracovní 

povinnost. 

Cíl: Analyzovat sebehodnocení úrovně kompetencí studentů posledních ročníků Bc. oboru 

ošetřovatelství v době pracovní povinnosti, kdy došlo k prolnutí role studenta a začínající 

sestry.   

Metody: Soubor byl sestaven ze studentů 3. ročníku Bc. oboru ošetřovatelství, kterým byla 

nařízena pracovní povinnost, soubor tvořilo 57 respondentů. Ke sběru dat byl použit dotazník 

Nurse Competence Scale (NCS). K interpretaci výsledků byla použita deskriptivní statistika. 

Výsledky: Ze zkoumaného souboru bylo do pracovní povinnosti zapojeno 56 (98,2 %) studentů, 

nejvyšší počet studentů 32 (56,1 %) pracoval na pozici praktická sestra. Celkem 5 (8,8 %) 

studentů se domnívalo, že vůbec nerealizovalo činnosti během pracovní povinnosti podle 

dosažených kompetencí, naopak nejvyšší počet studentů 21 (36,8 %) se domnívalo, že činnosti 

během pracovní povinnosti realizovalo velmi často. Celkové sebehodnocení úrovně 

kompetencí pomocí dotazníku NCS dosahovalo skóre 59,8 (±5,9; min 51,9; max 68,1), což 

představuje dobrou úroveň kompetencí.  

Závěr: Systematické posuzování kompetencí studentů ošetřovatelství umožňuje zhodnotit 

jejich připravenost na výkon profese. Také je možné identifikovat faktory, které mohou 

pozitivně ovlivnit motivaci studenta ke studiu a zmírnit možný odchod ze zdravotnictví. 

 

Klíčová slova: klinické kompetence, student ošetřovatelství, sebehodnocení 

 

 

Abstract 

Introduction: Competence assessment of nursing students has recently become the key area and 

educational institutions have been paying it more attention in recent years. Competence are the 

knowledge, skills and attitudes that nursing students need to develop in clinical practice. The 
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COVID-19 pandemic has caused a critical shortage of staff in the hospitals, the government 

have been order work duty of final-year nursing students. 

Aim: To analyse the self-assessment of the level competence of final-year nursing students at 

the time of work duty, when the roles of student and novice nurse were intertwined.   

Methods: The sample consisted of 57 respondents, final-year nursing students, with work duty. 

The Nurse Competence Scale (NCS) questionnaire was used to collect data. Descriptive 

statistics was used to interpret the results. 

Results: A total 56 (98,2 %) students were engaged in work duty, with the highest number of 

students 32 (56.1 %) working as a practice nurse. A total 5 (8.8 %) students thought that they 

not carried out working activities according to the competence achieved, while the highest 

number of students 21 (36.8%) thought that they carried out working activities according to the 

competence achieved very often during their work duty. The total self-assessment of the level 

of competence using the NCS questionnaire reached a score of 59.8 (±5.9; min 51.9; max 68.1), 

which represents a good level of competence. 

Conclusion: Systematic assessment of nursing students' competence enable to evaluate their 

readiness for the profession performance. It is also possible to identify factors that can 

positively influence a student's motivation to study and possible reduce drop-out from the health 

care sector. 

 

Key words: clinical competence, nursing student, self-assessment 
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Abstrakt 

Úvod: Cévní mozková příhoda (CMP) je spojena se závažnou disabilitou. V popředí zájmu 

léčby u takto postižených pacientů je příznivě ovlivnit vývoj komplikací, zlepšit prognózu i 

kvalitu života.  

Cíl: Hlavním cílem příspěvku je prezentovat vědecké důkazy o využití nefarmakologických 

metod  a jejich vlivu na kvalitu života při péči o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě. 

Metodika: Metodou praxe založené na důkazu bylo systematické vyhledávání v databázích 

PubMed a Cinahl. 

Vlastní text: Celkem bylo nalezeno 50 systematických reviews. Na základě definovaných 

vstupních a vyřazovacích kritérií jen 16 studií bylo relevantních. Nefarmakologická péče u 

pacientů po CMP se ve vyhledaných systematických reviews věnovala intervencím s využitím 

pohybové aktivity a dále zásahům zaměřeným na self–management, psychoedukaci, spolupráci 

s rodinou, telerehabilitaci a popsány byly také konkrétní terapeutické možnosti ovlivnění 

hemiparetické končetiny, afázie, deprese, poruch polykání, poruch zorného pole včetně 

prostorového zanedbávání a močové inkontinence. 

Závěr: Silné důkazy potvrzující vliv nemedicínských intervencí nalezeny nebyly, avšak validní 

a relevantní výstupy a doporučení zahraničních studií mohou být přínosné v péči o nemocné po 

CMP v podmínkách českého ošetřovatelství. Je žádoucí saturovat mezinárodní výzkum novými 

extenzivními metodologicky přísnými klinickými studiemi. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, pacient, terapie, nefarmakologická intervence, kvalita 

života 

 

 

Abstract 

Introduction: Cerebrovascular Accident (CVA) / stroke is accompanied by severe disability. 

The priority of the treatment of patients suffering from stroke is to positively influence the 

progress of complications and improve both the prognosis and the quality of patient’s life.  

Aim: The main aim of the paper is to present scientific evidence on the use of non-

pharmacological methods and their impact on the quality of life in the post-stroke patients care. 

Methodology: An evidence-based systematic search in the PubMed and Cinahl databases was 

used as the research method. 

Results: A total of 50 systematic reviews on the topic were found. However, only 16 studies 

were relevant based on the defined entry and elimination criteria. Non-pharmacological care of 

the post-stroke patients in these studies focused on interventions using physical activity and 

self-management, psychoeducation, cooperation with the family, telerehabilitation as well as 
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specific therapeutic interventions for influencing the hemiparetic limb, aphasia, depression, 

swallowing disorders. Visual field deficits including visuo-spatial neglect and urinary 

incontinence were also addressed by the systematically searched reviews. 

Conclusions: Strong evidence confirming the impact of non-medical interventions has not been 

found, however, valid and relevant results and recommendations of foreign studies may be 

beneficial for the care of CVA patients in the Czech nursing conditions. It is desirable to saturate 

international research with new extensive methodologically rigorous clinical studies. 

 

Key words: Cerebrovascular accident, patient, therapy, non-pharmacological intervention, 

quality of life 
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Abstrakt 

Úvod: Kvantitativní studie se zabývá chronotypem všeobecné sestry a problematikou práce 

v nočních směnách.  

Cíl: Cílem bylo provést analýzu Kompozitní škály ranních a večerních typů u všeobecných 

sester pracujícících v interních a chirurgických oborech a popis souvislostí chronotypu sester 

s jejich směnovým režimem. 

Metody: Psychometricky byla zjišťována reliabilita a konstruktová validita škály s využitím 

explorativní a konfirmativní faktorové analýzy. Korelace byly počítány kontingenčním 

koeficientem. 

Výsledky: Reliabilita pomocí analýzy vnitřní konzistence vychází velmi dobře. Hodnoty 

Cronbachovy alfy >0,8. Třífaktorové řešení, které vysvětluje 56,17 % celkové variance 

původních proměnných, potvrzuje konfirmační faktorová analýza. Kromě faktorové struktury 

škály jsme se v našem výzkumu zaměřili na popis souvislostí chronotypu sester s jejich 

směnovým režimem. 

Závěry: Z výsledků studie vyplývá, že Kompozitní škála ranních a večerních typů je vhodná 

pro využití při přijímání všeobecných sester do směnného režimu ve zdravotnických zařízeních. 

Respektování vhodné směnnosti u sester je jedním z faktorů spokojenosti sester. 

 

Klíčová slova: chronotyp, cirkadiánní typ, práce na směny, konstruktová validita, 

ošetřovatelství 

 

 

Abstract 

Introduction: The quantitative study dealing with a nurse´s chronotype and the issue of working 

night shifts.  

Aim: It is aimed at performing the analysis of the Composite scale of morning and evening 

types in general nurses working in internal and surgical medicine and description of how the 

nurse´s chronotype and the shift regime are related. 

Methods: The reliability and the construct validity of the scale were identified through 

psychometric measures using the explorative and confirmative factor analysis. The correlations 

were calculated with the contingency coefficient.  

Results: The reliability gained through analysing the internal consistency works very well. 

Cronbach alpha values >0.8. Three-factor solution explaining 56.17 % of the total variance of 

original variables is confirmed by the confirmatory factor analysis. In addition to the factor 

structure of the scale, the research focused on describing the links between the nurses´ 

chronotype and their shift regime. 
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Conclusions: The results of our study indicate that the Composite scale of morning and evening 

types is suitable to be used while accepting general nurses for the shift regime in healthcare 

facilities. Respecting the appropriate preferable shifts in nurses is one of the factors of nurses´ 

satisfaction. 

 

Key words: chronotype, circadian type, shift work, constructive validity, nursing 
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Abstract 

Introduction: Qualitative research involving people with limited life expectancy or severe 

illness confronts researchers with challenges, as these people are highly vulnerable. The 

researcher should not per se exclude them from participating, as these persons are usually 

mature individuals and they may benefit from participating in a research project.  

Aim: An ethical framework is to be developed to enable cancer patients to participate in our 

current grounded theory research project on coping with pancreatic cancer. At the same time, 

the framework is intended to avoid any additional harm.  

Methods: Relevant literature on ethics in nursing science is reviewed and selected publications 

are summarized in an ethical framework.  

Results:  Literature from Schnell and Heinritz (2006) or Schnell and Dunger (2018) and 

McIlfatrick et al (2006) was used to create the ethical framework. It consists of different 

dimensions, such as "involvement of the scientific community", "consent process", "participant 

information" or "protection and defence against harm".  

Conclusion: Developing an ethical framework enables potential participants to participate as 

safely as possible while ensuring that they do not experience any additional harm. It needs to 

be discussed to what extent the framework developed here can generally be applied in 

qualitative research projects with particularly vulnerable adults who are able to consent. 

 

Key words: qualitative research, high vulnerability, interview study, ethical framework, ethical 

prevention, grounded theory 
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Abstract 

Introduction: Pancreatic cancer is one of the malignancies with the highest cancer-specific 

mortality rates, partly because it is usually discovered late and in an advanced stage. Coping 

with cancer is a complex process. Coping strategies of patients with pancreatic cancer probably 

differ from those of other malignancies. Yet to date, there exists no pancreatic cancer-specific 

coping model.  

Aim: This qualitative study aims to gain a comprehensive insight into coping processes in 

people with pancreatic cancer and to understand the underlying processes from a patients’ 

perspective.  

Methods: According to Strauss’ and Corbin’s approach for grounded theory (1990), problem-

centred interviews according to Witzel (2000) will be conducted with patients and others, 

transcribed, and carefully analysed in an iterative process. Theoretical sensitivity, which is 

required for this is obtained and increased by a scoping review conducted in advance. But first, 

various ethical considerations regarding the highly vulnerable interviewees must be made, 

discussed, and adhered to.  

Results: The theory to be developed in this study will be based on the patients' experiences in 

combination with those of their social environment and key stakeholders.  

Conclusion: Findings may help to increase awareness and understanding of those existential 

experience patients are confronted with among health professionals, as it focuses on and 

describes the cancer experience from the patients’ perspective. 

 

Key words: pancreatic cancer, pancreatic adenocarcinoma, coping, adaptation, cancer survival, 

grounded theory, protocol 
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Abstract 

AIM: The aim was to assess the quality of life and spiritual wellbeing of pregnant woman.  

Methods: The cross-sectional design study was carried out 12 months from November 2019. In 

total, 279 pregnant women of ≥18 years old at the second pregnancy trimester completed the 

survey. The standardized tools were used: The 12-Item Short-Form Health Survey – SF-12v2 

and Spiritual wellbeing scale SHALOM.  

Results: Respondents' mean score for physical health was higher and the mean score for mental 

composite score was lower recommended 50 mean score threshold. The communal domain was 

the most important and relevant for women spiritual wellbeing at both dimensions of SHALOM 

scale.  

Conclusions: Physical component of quality of life for pregnant women is higher than mental 

one. The high spiritual wellbeing at the communal domain is the most important and typical for 

pregnant women and transcendental domain of spiritual wellbeing is the least desired and 

relevant.  

 

Key words: quality of life, spiritual wellbeing, women, pregnancy, Lithuania 

 

 

Introduction 

According to the World Health Organization, ‘every woman has the right to the highest 

attainable standard of health, which includes the right to dignified, respectful health care 

throughout pregnancy and childbirth’ (WHO, 2020). The respect to pregnant women’s overall 

needs and their satisfaction leads to holistic women-centered approach of care.  

During recent decades, increasing manifestations of spirituality (and religiosity) in health care 

services, public health, social work, and across other various disciplines both, in industry and 

in academia, is observed (Moreira-Almeida, Koenig, & Lucchetti, 2014). Spirituality is 

expressed through beliefs and traditions and is often inseparable from cultural identity. In 

general, the experience of spiritual health and well-being for Lithuanian people is impacted by 

history and past suppression of faith and spiritual expression (Riklikiene et al., 2018).  

Spiritual wellbeing as a state of spiritual health and an expression of it is a fundamental 

dimension of people’s overall health and well-being, that is reflected in relationships in four 

areas, namely with self, others, environment, and/or Transcendent Other (Fisher, 2012). The 

present Law of the Health System of Lithuania indicates spiritual wellbeing as a dimension of 

health, together with physical and social wellbeing of a person and society (Law of the Health 

System of the Republic of Lithuania, 1994). However, understanding what spirituality is, how 

it relates with religion and how can impact individuals’ everyday life and health is not entirely 

clear for healthy and ill people, and health professionals.  
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A childbirth is a deeply spiritual experience (Bélanger-Lévesque et al., 2016). Narenji et al. 

(2018) argue that pregnancy and childbirth provide the ideal conditions for spiritual enrichment 

when childbirth becomes a spiritually felt meaningful occasion. It was observed that spiritually 

healthy person is grateful to life around and consciously explore the meaning of this life (Dhar 

et al., 2011). Spirituality in pregnancy is considered as a protective and developmental factor 

for pregnant women and enhances their personal and spiritual growth (Crowther & Hall, 2015). 

There is evidence that pregnant women with higher degrees of spiritual intelligence tend to have 

lower degrees of depression, anxiety, and stress during their pregnancy period (Khodakarami 

et al., 2016). Research also showed the spiritual essence of the unborn child, as well as the 

spirituality of the mother and significant others, affected the mother’s experience making her 

more responsible toward taking care of the spiritual being within her womb (Manookian et al, 

2019).  

 

Aim and Methods  

The aim of this article is to report on the quality of life and spiritual well-being of pregnant 

woman. 

The study was carried out 12 months starting from November 2019. Notably, the majority of 

the data was collected during the period of the COVID-19 pandemic. The cross-sectional survey 

design was employed. Study sites included tertiary level outpatient clinic of mother and child 

care, and maternity home in Kaunas, city, Lithuania. In total, 292 pregnant women of ≥18 years 

old at the second pregnancy trimester (13-20 weeks) were invited to participate and 279 of them 

completed the survey with the response rate of 93.2%.  

The standardized scales were used for data collection: Lithuanian version of 12-Item Short-

Form Health Survey – SF-12v2 (Ware, Kosinski, & Keller, 1996) and Spiritual wellbeing 

scale SHALOM (Fisher, 2010; Riklikiene et al., 2018). The set of sociodemographic 

characteristics was collected using an investigator-developed form. 

The SF-12 was constructed using questions drawn from each of the 8 dimensions of the Medical 

Outcomes Study (MOS) 36 item Short Form Survey (SF-36v2). It is designed to have similar 

performance to the SF-36v2, while taking less time to complete. Responses to SF-12v2 

questions were used to estimate a mental composite score (MCS) and physical composite score 

(PCS) for each subject on a 0 and 100 point scale in accordance with the methods outlined by 

Ware et al. (2000) The mean scores for both mental and physical health are standardized at 50; 

scores above this represent higher, or healthier, individuals than average.  

The acronym SHALOM reveals two components – spiritual health measure (SHM) and life- 

orientation measure (LOM). The LOM elicits the ‘ideals’ that people have for spiritual health 

in four sets of relationships with self, others, environment, and/ or God. The SHM asks people 

to reflect on ‘lived experience/how they feel each item reflects their personal experience most 

of the time’ (Fisher, 2010). The 20-item questionnaire sought two responses to indicate: 1) 

women’ ideals for SWB where participants rate the importance of each item for their optimum 

spiritual health and 2) lived experience where participants rate how they feel each item reflects 

their personal experience most of the time. Each response is graded as 1 – very low important/ 

typical, 2 – low important/typical, 3 – moderate important/typical, 4 – high important/typical, 

and 5 – very high important/typical.  

Ethical permission was issued by the Regional Committee on Bioethics (BE-2-77, 2019 08 01). 

Data were recorded and analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS 

Statistics, Armonk, NY, IBM Corp.) version 24.0. Nonparametric rank tests (Wilcoxon Signed 

Rank test for two related samples, Mann-Whitney test for two independent samples, and 

Kruskal-Wallis test for more than two independent samples) were used in statistical data 

analysis, since data were not distributed by the normal distribution according to Kolmogorov-

Smirnov test. The Spearman’s rank correlation coefficient (rho) between different scales and 
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subscales scores was calculated. With respect to the correlation analysis, we regarded r > 0.5 as 

a strong correlation, 0.3 < r < 0.5 as a moderate correlation, 0.2 < r < 0.3 as a weak correlation, 

and r < 0.2 as no or a negligible correlation. Level of significance was determined as p<0.05.  

 

Results 

The age ranged from 18 to 45 years with the mean of 30.4 (SD=4.6). The majority has had their 

pregnancy planned (84.6%) and was pregnant for the first (43.7%) or second (39.8%) time. In 

relation to education, 73.8% has university or college education and 26.2% - lower than such 

education. Most of the women (75.3%) considered themselves as religious persons being mostly 

Christians (97.2%). The majority was married (72.4%), 25.4% lived with a partner and others 

(2.2%) were divorced or single.  

Quality of life in pregnant women. Analysis of the quality of life of pregnant women showed 

the significant difference between physical composite score and mental composite score where 

the latter was lower (Wilcoxon signed rank test Z=5.080, p<0.001). At physical health category 

the less problematic aspect for them was bodily pain that was rated with highest score (80.1), 

i.e. pain was experienced by pregnant women very rarely or they did not feel it at all. The role-

physical aspect of quality of life was rated at the lowest (64.4). At the mental health category 

social functioning was rated at the highest (73.2) and the vitality was rated at the lowest (54.7) 

by pregnant women (table 1).  

If the recommended mean score for the physical and mental composite score is 50 and over, the 

mean score for physical health was 50.2 and the mean score for mental composite score was 

46.8 and did not reach this threshold. The general health aspect of the quality of life by 91.4 % 

of pregnant women was scored over 50 points, while vitality aspect was scored over 50 points 

by 32.6% of pregnant women only (table 1).  

Inter-scale correlation analysis revealed that the strongest association was between the mental 

composite score of quality of life and the role-emotional and mental health aspects scores of 

the SF-12v2 scale. Physical functioning and role-physical scores strongly correlated with 

physical composite score (table 1). 

 

 

Table 1. Quality of life scores of pregnant women (N=279). 

SF-12v2 SF-12v2  

Norm-Based 

Scoring 

Mean (SD), 

Median 

SF-12v2          

0-100 

Scoring, % 

Inter-scale 

correlations 

>50 ≤50 PCS MCS 

Physical Composite Score (PCS) 50.2 (7.2), 51.3 56.3 43.7 1 -0.034 

   Physical functioning  73.8 (26.6), 75.0 63.8 36.2 0.787** 0.059 

   Role-physical  64.4 (22.5), 62.5 59.5 40.5 0.714** 0.271** 

   Bodily pain  80.1 (23.6), 75.0 78.5 21.5 0.646** 0.309** 

   General health  71.1 (20.8), 60.0 91.4 8.6 0.520** 0.299** 

Mental Composite Score (MCS) 46.8 (7.8), 46.6 34.8 65.2  1 

   Vitality  54.7 (19.0), 50.0 32.6 67.4 0.302** 0.576** 

   Social functioning  73.2 (23.2), 75.0 69.5 30.5 0.407** 0.567** 

   Role-emotional  66.0 (20.8), 62.5 60.2 39.8 0.207** 0.808** 

   Mental health 68.6 (16.6), 75.0 77.1 22.9 0.070 0.808** 

**p<0.001, Spearman’s rho. 

 

Regarding sociodemographic, pregnant women with the age ≤30 scored General health 

component (p=0.020) and physical composite score (p=0.038) of QoL higher than those women 
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over 30 years old. Those women with planned pregnancy rated all aspects of their QoL (an 

exception was social functioning) significantly higher than those with unplanned pregnancy 

(p<0.05). Married pregnant women scored mental health (p=0.013) and mental component 

(p=0.008) of QoL higher than all others. Assessment of QoL in pregnant women was not related 

to their religiosity (data not shown). 

Spiritual wellbeing in pregnant women. The assessment of spiritual wellbeing of pregnant 

women showed that communal domain was the most important and relevant for women at both 

dimensions of SHALOM scale. Rather similar high ratings were found at the personal domain 

of ideal and lived experience of spiritual wellbeing (table 2). Summative scores of the domain 

and the scores of each item on Ideals were significantly higher (p<0.001) than the same domain 

and the same item on Lived Experience section. 

Women who were married scored their spiritual wellbeing at ideal (overall) (p=0.035) and ideal 

personal (p=0.044) domains significantly higher than those who lived with partner. Similarly, 

women with higher education assigned a higher importance for spiritual wellbeing at personal 

ideal domain than those women with lower than university or college education (p=0.048). The 

most differences in pregnant women spiritual wellbeing ratings were found in relation to their 

religiosity: those women who treated themselves as religious persons rated their spiritual 

wellbeing in the most of the SHALOM domains (the exception was environmental domain on 

both, ideal and lived experience dimensions) significantly higher (p<0.05) than those 

unreligious or undetermined (data not shown). Place of residence, gestation, occupation did not 

reveal any significant difference in pregnant women spiritual wellbeing ratings. Age of the 

women and number of pregnancies did not correlate with the spiritual wellbeing. 

 

Table 2. Spiritual wellbeing scores and the association between spiritual wellbeing and quality 

of life components of pregnant women (N=279). 

Spiritual wellbeing (SHALOM 

Domains) 

Mean (SD), 

Median 

Correlations with 

QoL components 

PCS MCS 

SHALOM Ideals (Overall) 78.3 (11.8), 79.0 0.133* 0.003 

    Personal 21.8 (2.8), 23.0 0.158** 0.001 

    Communal 22.2 (2.7), 23.0 0.127* 0.072 

    Environmental 19.3 (3.6), 20.0 0.129* 0.067 

    Transcendental 14.8 (5.7), 15.0 0.067 -0.035 

SHALOM Lived Experience (Overall) 73.7 (12.1), 74.0 0.120 0.066 

    Personal 20.3 (3.2), 20.0 0.158* 0.181** 

    Communal 21.1 (3.1), 22.0  0.066 0.124* 

    Environmental 18.5 (3.8), 19.0 0.084 0.115 

    Transcendental 13.7 (5.6), 14.0 0.062 -0.027                                                     

*-p<0.05; **p<0.001, Spearman’ rho; PCS - Physical Composite Score, MCS - Mental 

Composite Score. 

The relationship of quality of life and spiritual wellbeing in pregnant women. The results 

revealed that spiritual wellbeing of pregnant women was associated with the components of the 

quality of life significantly positively although all the correlations were negligible (r<0.2) (table 

2). 

 

Discussion 

Pregnancy is a natural function for women, it is nonetheless a stressful experience, associated 

with extensive psychological and physical changes that make women psychologically 

vulnerable (Dolatian et al., 2017). We found that women at their second trimester of pregnancy 

are mostly free of bodily pain but they have diminished their physical role. This might be related 
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to different body changes and physical health concerns during pregnancy when woman must 

slow down or limit her usual activities. At mental health category the most problematic for 

pregnant women was a vitality as they sometimes felt a lack of energy, were upset and 

depressed. The increasing changes in daily routine, worse physical condition create discomfort 

for pregnant women although it is not so serious to disturb her physical and social functioning 

that keep overall quality of life improved.  

Spiritual health is a fundamental dimension of people’s overall health and well-being, 

permeating and integrating all the other dimensions of health (i.e., the physical, mental, 

emotional, social, and vocational) (Fisher, 2012). The Spiritual Health And Life-Orientation 

Measure (SHALOM) is unique in that it compares each person's lived experience with their 

ideals (Fisher, 2021). For this study we focused on spiritual wellbeing of pregnant women and 

assessed it as aspiration and as reality. As similar studies with other populations revealed, the 

ideal state of spiritual wellbeing of pregnant women is significantly higher than her real 

experience. With this, we recommend for health care professionals, partners and all others who 

are ready to support pregnant women helping her to achieve the desired level of spiritual well-

being by nurturing the inner spirituality, relationships with a family and friends and by 

satisfying emerging spiritual concerns. That is important as religious and spiritual health as well 

as psychological well-being can affect pregnancy stress (Dolatian et al, 2017). And in opposite, 

mothers’ negative religious and spiritual coping predicts less satisfaction with the pregnancy 

(Lucero et al., 2013). Longitudinally, the ameliorative effects of positive religious and spiritual 

coping help improve an individual’s health, wellbeing, and spirituality over time (Trevino et 

al., 2010). 

The results of this study rather well corresponded with those with older cancer patients where 

the communal and personal domains of spiritual well-being, representing the individual’s 

relationship with others and self, revealed the highest mean score and Transcendental domain 

the lowest (Riklikiene, Kaseliene & Fisher, 2018). It might be interpreted that pregnant women 

are willing to keep close relationship with other people as a resource for spiritual strength and 

they also seek the connections and harmony with themselves and, probably, with the evolving 

life inside them.  

The literature provides data that religiosity and religious participation is a positive contributor 

to various wellbeing measures (Yaghoobzadeh, et al., 2018, Shor & Roelfs, 2013), however, a 

positive correlation between religion and higher spiritual wellbeing is found to be small across 

different societies (Dilmaghani, 2017). In our study religiosity was significantly positively 

related to higher spiritual wellbeing of pregnant women on personal, communal, and 

transcendental domains. Women having faith and being pregnant seek closer spiritual 

relationship with themselves, others, and higher beings. 

The analysis of interconnection between quality of life and spiritual wellbeing indicated 

negligible associations. We assume that the changes appearing during pregnancy are temporary 

and most often expected in advance. So, they do not cause any serious effect on the subjective 

feeling of overall quality of life. Spiritual wellbeing, in contrast, is more stable, longer-lasting 

and sustained state and personal perception. High spiritual wellbeing may serve as a resource 

of coping with decreased quality of life but not a direct factor that affects changes in physical 

or mental status of health. 

 

Conclusions 

Pregnant women at their second trimester perceived themselves as having very good general 

health but limited vitality, they are also lacking emotional and physical functioning. Physical 

component of quality of life for pregnant women is higher than mental one. The high spiritual 

wellbeing at the communal domain is the most important and typical for pregnant women and 
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transcendental domain of spiritual wellbeing is the least desired and relevant. Pregnant women 

can maintain a high level of spiritual well-being, even if their physical and mental health is 

temporarily impaired. 
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Abstrakt 

Úvod: Edukace matky ve fázi raného rodičovství sehrává důležitou roli v systému primární 

prevence. V současné době je na edukaci kladen větší důraz. Jejím cílem je naučit, pomoct a 

podpořit matku, jak správně pečovat o novorozence v domácím prostředí. Aby edukace splnila 

svůj účel, musí se provádět dlouhodobě s důkladným plánováním, tak aby matka získala jistotu, 

cítila se v nové životní roli komfortně a dokázala adekvátně reagovat na potřeby svého dítěte. 

Cíl: Zjistit, zda existuje rozdíl v subjektivním vnímání edukačních potřeb z pohledu matek 

novorozenců a kojenců a sester z ambulancí PLDD. 

Metody: Výzkum byl zpracován kvantitativním designem s využitím nestandardizovaného 

dotazníku, který byl k dispozici v online verzi. Statistické zpracování bylo provedeno 

programem MS Excel. Výzkumný soubor tvořily matky batolat ve stáří 12 – 24 měsíců a sestry 

pracující v ordinaci PLDD déle než 1 rok. Sběr dat probíhal v roce 2016 a vyplnilo jej 254 

matek a 196 sester ze všech krajů ČR.  

Výsledky: Byl odhalen rozdíl v subjektivním vnímání míry informovanosti z pohledu matek a 

sester. Matky více než sestry vnímají nedostatek informací v základních oblastech péče o dítě, 

zvláště v problematice kojení a prevenci syndromu náhlého úmrtí. 

Závěry: Nesoulad v edukačních potřebách může být příčinou nízké informovanosti matek. 

Sestry se mohou chybně zaměřovat na jiné oblasti péče v domnění, že matka je v základních 

oblastech dostatečně edukovaná. Řešení vidíme v podpoře na komunitní úrovni. 

 

Klíčová slova: matka, novorozenec, dětská sestra, edukace, komunitní péče 

 

 

Abstract 

Introduction: Education of mothers in the early parenthood period plays an important role in 

the primary prevention system. In present time, more emphasis is given on education. Its aim 

is to teach, help and support the mother how to properly care for newborns in the home 

environment. Education must be carried out in the long term and thoroughly to fulfill its 

purpose. Thus, the mother achieves confidence, feels comfortable in her new role of life and is 

able to respond adequately to the needs of her child.  

Aim: To find out, if there is a difference in subjective perception of educational needs from the 

perspective of  newborn‘s and infant‘s mothers and nurses from pediatric outpatient. 

Methods: The research was done by quantitative design using the non-standardized 

questionnaires in online version. MS Excel was used to carried out the statistical processing. 

The researched group consisted of mothers of babies aged 12-24 months and nurses from 

pediatric outpatient with an experience of over 1 year. Data was collected into 2016 and 254 
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mothers and 196 nurses participated in the questionnaire. All regions of the Czech Republic 

were represented.  

Results: We revealed a difference in subjective perception of awareness level from the 

perspective of mothers and nurses. The lack of information in basic areas of childcare is 

perceived by mothers more than nurses, especially in the problematics of breastfeeding and 

sudden infant death syndrome.  

Conclusion: Low mothers awareness, may be caused by inconsistency in educational needs. 

Nurses may incorectly focus on diferent areas of care believing that the mother is sufficiently 

educated in basic areas of child care. We see the solution in community level support. 

 

Key words: mother, newborn, child, nurse, education, community care 
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Abstrakt 

Úvod: Život s diabetem je obtížný v každém věku, ale za nejrizikovější období je považován 

přechod mezi dětstvím a dospělostí, kdy dochází k významnému poklesu glykemické kontroly 

a poruchám příjmu potravy. 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit riziko poruch příjmu potravy (PPP) u dívek a mladých žen 

s DM1 a zjistit, jestli existuje rozdíl ve výskytu rizika poruchy příjmu potravy mezi dívkami 

s DM1 a bez tohoto onemocnění. 

Metody: Soubor respondentů tvořily dívky ve věku 15-21 let (n=230). Byl použit hodnoticí 

nástroj Screening časných příznaků poruch příjmu potravy (SEEDS-CZ) a Dotazník diabetes 

specifických problémů se stravováním-revidovaná verze (DEPS-R-CZ).  

Výsledky: SEEDS-CZ ukázal vyšší celkové skóre časných známek poruch příjmu potravy u 

dívek bez DM1 oproti dívkám s DM1 (p = 0,0022). V pásmu  nízkého rizika se nacházelo 53 

% dívek s DM1 a 42 % dívek bez DM1. V pásmu středního rizika se vyskytovalo 37 % dívek 

s DM1 a 35 % dívek bez DM1. Ostatní dívky náležely do pásma vysokého rizika. Rozdíly 

dosažené na jednotlivých úrovních rizika byly signifikantní (p=0,039). Výsledky dotazníku 

SEEDS-CZ a DEPS-R-CZ spolu silně korelují (p = 0,7818). Vyhodnocení DEPS-R ukázalo 14 

% dívek v pásmu nízkého rizika a 86 % dívek s vysokým rizikem diabetes specifických 

problémů se stravováním. 

Závěry: Vzhledem k četnosti výskytu PPP a jejich značným zdravotním rizikům u diabetiků by 

bylo vhodné zavedení screeningu preklinických forem poruch příjmu potravy. 

 

Klíčová slova: riziko, poruchy příjmu potravy, dívky 

 

 

Abstract 

Introduction: Living with diabetes is difficult at any age, but the transition between childhood 

and adulthood is considered the most risk period, with a significant decrease in glycaemic 

control and possible occurrence of eating disorders. 

Objective: The objective of the research was to find out the risk of eating disorders in girls and 

young women with DM1 and to find out if there is a difference between the occurrence of eating 

disorders between girls with DM1 and girls without this disease.  

Methods: The group of respondents consisted of girls aged 15-21 years (n=230). Two 

evaluation tools were used: Screen for Early Eating Disorder Signs (SEEDS-CZ) and Diabetes 

Eating Problem Survey – revised version (DEPS-R-CZ). 

Results: SEEDS-CZ has proved higher overall score of early signs of eating disorders in girls 

without DM1 compared to girls with DM1 (p = 0,0022). 53% of girls with DM1 and 42% of 

girls without DM1 were in the low risk zone. In the medium risk zone, 37% of girls with DM1 
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and 35% of girls without DM1 were present. The other girls belonged to the high risk zone. The 

differences achieved at individual risk levels were significant (p=0,039). The results of SEEDS-

CZ and DEPS-R-CZ questionnaire are strongly correlated (p = 0,7818). The evaluation of 

DEPS-R showed 14% of girls in the low risk zone and 86% of girls at high risk of diabetes 

specific eating problems. 

Conclusions: With regard to the frequency of eating disorders occurrence and their considerable 

health risks among people with diabetes, the introduction of screening for preclinical forms of 

eating disorders would be appropriate. 

 

Key words: risk, eating disorders, girls 
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Abstrakt 

Úvod: Vylepšené zotavenie po operácii, v preklade Enhanced recovery after surgery (ERAS), 

je moderná metóda zdravotnej starostlivosti pred operačným zákrokom, počas neho a po 

ňom. V súčasnej dobe je ERAS predmetom záujmu v ošetrovateľskom výskume, ktorým by 

sme chceli analyzovať prevenciu možných komplikácií v pooperačnej starostlivosti o ženy. 

Jedná sa o projekt k dizertačnej práci, výsledky štúdie nie sú ešte zrejmé.  

Cieľ: Hlavným cieľom štúdie bude opísať a analyzovať ošetrovateľské intervencie v prevencií 

komplikácií po gynekologických operáciách.  

Metódy: V projekte bude uplatnená metóda dotazníkového šetrenia. Položky dotazníka budú 

zostavené na základe upraveného prieskumu (Hughes a kol. 2015, s. 102 - 110), literárneho 

prehľadu a rozhovorov s pacientkami, ktoré podstúpili veľkú gynekologickú operáciu a majú 

viac ako 18 rokov. Prvým krokom bude vytvorenie konceptuálneho rámca, ktorý bude spočívať 

v kvalitatívnej analýze polo štruktúrovaných rozhovorov s gynekologickými pacientkami. 

Ďalším krokom bude vytvorenie položiek, ich vyhodnotenie a príprava konečnej verzie 

dotazníka. V poslednom kroku bude testovaná validita a reliabilita nástroja a dotazník bude 

štandardizovaný pre českú a slovenskú populáciu.  

Výsledky: Prínosom tejto práce bude štandardizovaný dotazník ošetrovateľských intervencií pri 

prevencií komplikácií po gynekologických operáciach. 

Záver: Dôležitým ukazovateľom kvality zdravotníckych služieb je zníženie komplikácií po 

gynekologických operáciách. Práca zisťuje ošetrovateľské intervencie, ktoré sú prospešné v 

starostlivosti o ženy po gynekologických operáciách. 

 

Kľúčové slová: klasifikácia ošetrovateľských intervencií, ošetrovateľská starostlivosť, 

gynekologické operácie, ERAS, intervencie 

 

 

Abstract 

Introduction: Enhanced recovery after surgery (ERAS) is a modern method of health care 

before, during and after surgery. Currently, ERAS is the subject of interest in nursing research, 

which we would like to analyze the prevention of possible complications in postoperative care 

of women. This is a project for a dissertation, the results of the study are not yet clear. 

Aim: The main goal of the study will be to describe and analyze nursing interventions in the 

prevention of complications after gynecological operations. 

Methods: 

The method of questionnaire survey will be applied in the project. The items of the 

questionnaire will be compiled on the basis of a modified survey (Hughes et al. 2015, p. 102 - 

110), a literature review and interviews with patients who underwent major gynecological 

surgery and are over 18 years old. The first step will be to create a conceptual framework that 

will consist of a qualitative analysis of semi-structured interviews with gynecological patients. 
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The next step will be to create the items, evaluate them and prepare the final version of the 

questionnaire. In the last step, the validity and reliability of the tool will be tested and the 

questionnaire will be standardized for the Czech and Slovak populations. 

Results: 

The contribution of this work will be a standardized questionnaire of nursing interventions in 

the prevention of complications after gynecological operations. 

Conclusion: An important indicator of the quality of health services is the reduction of 

complications after gynecological suregeries. This study detects nursing interventions that are 

beneficial in the care of women after gynecological surgeries. 

 

Key words: Nursing Interventions Classification, nursing care, gynecological surgeries, ERAS, 

interventions 
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Abstrakt 

Úvod: Škála Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL) je validným nástrojom pre 

hodnotenie kvality života súvisiacej so zdravím u pacientom s cievnou mozgovou príhodou 

(CMP). Použitie skrátenej verzie SS-QoL v klinickej praxi je výhodnejšie.  

Cieľ: Cieľom štúdie bolo skúmanie psychometrických vlastností slovenskej verzie skrátenej 

škály SS-QoL na vzorke pacientov s CMP.  

Metódy: Vzorku tvorili pacienti s CMP (n=79), s priemerným vekom 68 rokov, z toho 64,6 % 

mužov. Testovaná bola skrátená verzia škály SS-QoL-12. Pre validizačné účely boli použité 

škála HADS a test ADL.  

Výsledky: Konfirmačná faktorová analýza potvrdila dvojfaktorový aj jednofaktorový model 

skrátenej škály SS-QoL-12 s faktormi: Fyzická kvalita života a Psychologická kvality života, 

resp. jedným faktorom Kvalita života. Dobrú konštruktovú validitu škály na vzorke pacientov 

s CMP podporujú vzťahy s úzkosťou, depresiou a sebestačnosťou. Výsledky poukazujú aj na 

dobrú reliabilitu oboch faktorov a aj celkového skóre kvality života (α = 0,70 – 0,87).  

Záver: Slovenská verzia skrátenej škály SS-QoL-12 sa ukazuje ako psychometricky dobrý 

nástroj na hodnotenie špecifickej kvality života pacientov s CMP v slovenských podmienkach.  

 

Kľúčové slová: kvalita života, škála SS-QoL, cievna mozgová príhoda, validita, reliabilita 

 

Abstract 

Introduction: The Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL) is a valid tool for assessing 

health-related quality of life in stroke patients. The use of shortened version of SS-QoL in 

clinical settings is more advantageous.  

Aim: The aim of the study was to investigate psychometric properties of the Slovak version of 

the shortened SS-QoL scale in a sample of stroke patients. Methods: The sample consisted of 

patients with stroke (n = 79), with a mean age of 68 years, of which 64.6% were men. 

A shortened version of the SS-QoL-12 scale was tested. The HADS scale and the ADL 

questionnaire were used for validation purposes.  

Results: Confirmatory factor analysis confirmed the two-factor and one-factor models of the 

shortened SS-QoL-12 scale with factors: Physical quality of life and Psychological quality of 

life, resp. one factor Quality of life. The good validity of the scale in a sample of stroke patients 
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is supported by relationships with anxiety, depression and functional ability. The results also 

indicate good reliability of both factors and the overall quality of life score (α = 0.70 - 0.87).  

Conclusion: The Slovak version of the shortened SS-QoL-12 scale is a psychometrically good 

tool for assessing the specific quality of life of stroke patients in Slovak conditions. 

 

Key words: quality of life, SS-QoL scale, stroke, validity, reliability 

 

 

Úvod 

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje ako ochorenie veľkú záťaž pre spoločnosť. 

V nasledujúcich desaťročiach sa odhaduje nárast jej incidencie v dôsledku demografického 

vývoja obyvateľstva najmä v rozvojových krajinách (Adogu et al., 2015, s. 152). Na základe 

uvedeného je dôležité sa venovať problematike, pričom výskum by mal zahŕňať nielen 

epidemiológiu ochorenia, ale aj skúmanie kvality života pacientov (Donkor, 2018, s. 7).  

Koncept kvality života zameranej na zdravie (Health-related Quality of Life, HRQOL) sa 

používa ako dôležitý parameter pre hodnotenie výsledkov v modernej medicíne, pri hodnotení 

vplyvu choroby na život pacienta (Salter et al., 2008, s. 113).  

Meracie nástroje HRQOL môžu byť generické, alebo špecifické pre konkrétne ochorenie(Salter 

et al., 2008, s. 112). Špecifické meracie nástroje sú pri hodnotení HRQOL v porovnaní 

s generickými valídnejšie, citlivejšie a viac zamerané na pacienta (Dorman et al., 1997, s. 1884; 

Williams et al., 1999, s. 1363). K špecifickým meracím nástrojom patrí aj škála Stroke Specific 

Quality of Life Scale (SS-QoL; Williams, et al., 1999, s. 1367; Ewert, Stucki, 2007, s 163). 

Podľa autorov Williams et al. (1999, s. 1362) je hodnotenie HRQOL u pacientov po CMP, ktorí 

majú heterogénne symptómy a deficity a súčasne trpia aj psychologickými a sociálnymi 

následkami po CMP náročné. Škála SS-QoL predstavuje špecifický, 49-položkový merací 

nástroj na hodnotenie kvality života pacientov po CMP. Zameriava sa na hodnotenie 12-tich 

domén: a) starostlivosť o seba, b) pohyblivosť, c) motorika horných končatín, d) jazyk, e) zrak, 

f) práca, g) myslenie, h) rodinné role, ch) sociálne role, i) osobnosť, j) nálada a k) energia. Škála 

SS-QOL predstavuje psychometricky dobre fungujúci merací nástroj pre hodnotenie konceptu 

HRQOL u pacientov po CMP, avšak pri jeho 49 položkách je jeho dĺžka nevýhodou. 

Administrácia trvá približne 15 minút, čo pre pacientov po CMP predstavuje záťaž, najmä 

z dôvodu problémov s pozornosťou a koncentráciou (Hütter et al., 1999, s. 171).  

Použitie kratšej verzie pôvodnej škály, ktorá by bola praktickejšia pre použitie v klinickom 

prostredí navrhujú autori (Post et al., 2011, s. 285). Vytvorili škálu SS-QoL-12, ktorá na základe 

dobrých psychometrických vlastností môže nahradiť pôvodnú dlhšiu verziu. Pôvodná aj 

skrátená verzia škály SS-QOL bola adaptovaná vo viacerých krajinách (napr. Nemecko, 

Španielsko, Dánsko, Brazília, Čína; Win et al., 2021, s. 413). Pre každú novú adaptáciu škály 

v ďalších krajinách je potrebné skúmanie jej psychometrických vlastností.  

 

Ciele výskumu 

Cieľom štúdie bolo skúmanie psychometrických vlastností slovenskej verzie skrátenej škály 

SS-QoL-12 na vzorke pacientov po CMP. Čiastkové ciele štúdie boli: 1. verifikovať faktorovú 

štruktúru škály na slovenskej vzorke (konštruktová validita); 2. skúmať vnútornú konzistenciu 

škály (reliabilita); 3. skúmať konvergentný aspekt konštruktovej validity SS-QoL-12 a iných 

konštruktov (úzkosť, depresia, sebestačnosť). 

 

Súbor a metodika 

Vzorku tvorili pacienti s CMP (ložiskovou ischémiou mozgu alebo intracerebrálnym 

krvácaním) v celkovom počte 79, z toho 64,4% mužov, ktorí boli hospitalizovaní vo vybranej 

fakultnej nemocnici v Slovenskej republike. Priemerný vek pacientov bol 67,9 roka (SD=12,4). 
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Kritériá zaradenia boli: vek do 85 rokov, žiadna komorbidita, ktorá by mohla ovplyvniť 

výsledky. Pacienti boli dotazovaní počas hospitalizácie 72 hodín po prekonaní CMP. CMP bola 

diagnostikovaná na základe nálezu na počítačovej tomografii (CT) alebo na magnetickej 

rezonancii (MRI) a na základe prítomnosti symptomatológie CMP. Vylučujúcimi kritériami 

zaradenia do vzorky boli: iné už existujúce poruchy závislosti od ADL alebo kognitívne 

poruchy, porucha vedomia a neschopnosť dorozumievania, recidíva CMP a komorbidita, ktorá 

by mohla ovplyvniť výsledky. Výskum bol schválený etickou komisiou nemocnice a pacienti 

poskytli informovaný súhlas. 

Skrátená verzia škály SS-QoL-12 bola použitá pre hodnotenie kvality života pacientov po CMP 

(Post, et al., 2011, 284). Ide o skrátenú verziu škály SS-QoL-49 (Williams, et al., 1999, s. 1365). 

Pozostáva z dvanástich položiek: a) starostlivosť o seba, b) pohyblivosť, c) motorika horných 

končatín, d) jazyk, e) zrak, f) práca, g) myslenie, h) rodinné role, ch) sociálne role, i) osobnosť, 

j) nálada a k) energia. Položky a) až f) predstavujú fyzickú kvalitu života a položky g) až k) 

psychosociálnu kvalitu života. Respondenti odpovedajú na otázky na škále od 1 – vôbec som 

to nedokázal do 5 – bez ťažkostí a od 1 – úplne súhlasím až 5 – vôbec nesúhlasím. Vyššie skóre 

predstavuje normálnu funkciu.  

Škála bola adaptovaná na podmienky použitia v SR, pričom bol použitý štandardný postup: 

preklad, spätný preklad, expertná validácia vrátane korekcií s pôvodnými autormi a testovanie 

v teréne. 

Pre meranie úzkosti a depresie bola použitá škála – HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale; Zigmond, Snaith, 1983). Obsahuje 14 položiek, 7 položiek je zameraných na hodnotenie 

úzkosti (HADS-A) a 7 na hodnotenie depresie (HADS-D). Respondent odpovedá na položky 

na 4-bodovej Likertovskej škále, ako sa cítil v priebehu posledného týždňa (počas 

hospitalizácie). Pre účely analýz bolo použité hrubé skóre. Vnútorná konzistencia škál bola: 

HADS-A α=0,71, a HADS-D α=0,64. Škála sa používa ako skríningový nástroj vo viacerých 

jazykoch, ide o obzvlášť vhodný nástroj pre populáciu hospitalizovaných pacientov, vrátane 

pacientov s CMP (Aben et al., 2002, s. 390). 

Úroveň sebestačnosti bola zisťovaná testom základných denných aktivít – ADL (Activity of 

Daily Living, Mahoney; Barthel, 1965), ktorý pozostáva z 10 položiek, ide o činnosti ako 

jedenie/ pitie, obliekanie, kúpanie, osobná hygiena, kontinencia moču, kontinencia stolice, 

použitie toalety, presun z postele, na stoličku, chôdza po rovine a chôdza po schodoch. 

Maximálny počet, ktoré môže pacient získať je 100 bodov. Vnútorná konzistencia skóre bola 

vysoká (α=0,95). 

 

Výsledky 

Faktorová štruktúra škály SS-QoL-12 

Predošlé výskumy naznačujú v pozadí škály SS-QoL-12 dva skorelované faktory (Chou et al., 

2017; Post et al., 2011, s. 285), pričom prvých 6 položiek predstavuje faktor fyzickej kvality 

života, zostávajúcich 6 položiek faktor psychosociálnej kvality života (M2). Niektoré výskumy 

naznačujú, že ide o jeden konštrukt kvality života (Post et al., 2011, s. 284, M1). Uvedené dva 

pohľady predstavujú prvé dva modely, ktoré sme skúmali. Pre porovnanie uvádzame tretí 

model, v ktorom dva faktory spolu nekorelujú (M3). 

 

Tabuľka 1. Hodnotenie modelov s dátami – konfirmačná faktorová analýza 

Model M1 M2 M3 

χ2 58,89 53,45 112,11 

df 54 53 54 

p 0,301 0,457 <0,001 

χ2/df 1,09 1,01 2,076 

GFI 0,894 0,906 0,845 
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CFI 0,986 0,999 0,828 

RMSEA 0,034 0,01 0,117 

Pclose 0,66 0,787 0,001 

AIC 106,9 103,5 106,1 

BIC 163,7 162,7 217 

Pozn.: M1 – jednofaktorový model, M2 – model s dvomi skorelovanými faktormi, M3 – model 

s dvomi neskorelovanými faktormi 

 

Viacerí autori odporúčajú pred samotnou analýzou SEM testovanie univariačnej aj 

multivariačnej normality dát (napr. Tabachnick, Fidell, 2007). Distribúcia žiadnej 

z premenných nebola výrazne zošikmená ani špicatá (max. dosiahnutá hodnota 1,3). Analýzy 

boli realizované na kovariačnej matici 79 participantov. V dátach sa nenachádzali chýbajúce 

hodnoty. Modely sme testovali pomocou štatistického softvéru AMOS 21. Zhodu modelov 

s dátami sme hodnotili analyzovaním kovariačnej matice procedúrou ML (maximum 

likelihood), pomocou chí-kvadrát štatistík a pomocou vybraných indexov. Pre hodnotenie 

zhody modelov s dátami uvádzame: χ2 test, relatívny chí-kvadrát (χ2/df), index dobrej zhody 

(GFI), komparatívny index zhody (CFI) (Bentler, 1990, s. 240), RMSEA (root mean square 

error of approximation), PCLOSE a 90% pre RMSEA, a indexy založené na teórii informácie AIC 

a BIC.  

 

  
   M1       M2 

Obrázok 1. Odhad štandardizovaných parametrov jednofaktorového (M1) a dvojfaktorového 

modelu (M2) škály SS-QoL-12  

 

Zhoda jednofaktorového modelu (M1) s dátami je na dobrej úrovni (p=0,301). Indexy tiež 

naznačujú dobrú zhodu modelu s dátami: GFI=0,894, CFI=0,986, RMSEA=0,034. Zhoda 

modelu s dvomi skorelovanými faktormi (M2) s dátami je tiež na dobrej úrovni (p=0,457). 

Indexy naznačujú dobrú zhodu modelu s dátami: GFI=0,906, CFI=0,999, RMSEA=0,010. 
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Korelácia dvoch faktorov je štatisticky významná a vysoká (r=0,89, p<0,001). Zhoda modelu 

s dvomi neskorelovanými faktormi (M3) s dátami nie je prijateľná (p<0,001). Indexy tiež 

naznačujú nedostatočnú zhodu: GFI=0,845, CFI=0,828, RMSEA=0,117.  

Výsledky naznačujú dobrú faktorovú štruktúru škály SS-QoL-12 pre použitie jedného skóre 

(M1) kvality života, aj dvoch skóre (M2) fyzickej a psychosociálnej kvality života. V ďalšej 

časti budeme skúmať reliabilitu takýchto sumárnych skóre. 

 

Konfirmačná faktorová analýza potvrdila dvojfaktorový aj jednofaktorový model skrátenej 

škály SS-QoL-12 s faktormi: Fyzická kvalita života a Psychologická kvality života, resp. 

jedným faktorom Kvalita života.  

 

Vnútorná konzistencia škály 

V následnosti na predošlé skúmanie faktorovej štruktúry skúmame vnútornú konzistenciu 

sumárneho skóre všetkých položiek (ukazovateľ kvality života) a skóre prvých a druhých 6 

položiek (ukazovateľ fyzickej a psychosociálnej kvality života).  

Vnútorná konzistencia sumárneho skóre všetkých 12 položiek je na dobrej úrovni (=0,87), 

korelácia položiek s celkovým skóre sa pohybovala v rozpätí r=0,30-0,80.  

Vnútorná konzistencia sumárneho skóre 6 položiek Fyzickej kvality života je na dobrej úrovni 

(=0,86), korelácia položiek s celkovým skóre sa pohybovala v rozpätí r=0,46-0,81.  

Vnútorná konzistencia sumárneho skóre 6 položiek Psychosociálnej kvality života je na 

prijateľnej úrovni (=0,70), korelácia položiek s celkovým skóre sa pohybovala v rozpätí 

r=0,26-0,51. Korelácia položiek je vyššia ako 0,4 okrem jednej položky („nálada“). 

Výsledky poukazujú aj na dobrú reliabilitu oboch faktorov a aj celkového skóre kvality života 

(α = 0,70-0,87). 

 

Konvergentná validita  

Pre skúmanie konvergentnej validity sme skúmali vzťah ukazovateľov kvality života k úzkosti 

(HADS-A), depresii (HADS-D) a úrovne sebestačnosti (ADL). Vo všetkých prípadoch sme 

očakávali silné vzťahy.  

 

 

Tabuľka 2. Korelácie kvality života a úzkosti, depresie a úrovne sebestačnosti 

 

Úzkosť 

(HADS_A) 

Depresia 

(HADS_D) 

Sebestačnosť 

(ADL) 

Fyzická kvalita života -0,506 -0,662 0,702 

Psychosociálna kvalita života -0,495 -0,447 0,529 

Kvalita života -0,544 -0,615 0,679 

Pozn: Pearsonov koeficient súčinovej korelácie, všetky korelácie sú štatisticky významné 

(p<0,001) 

 

Všetky korelácie sú štatisticky významné (p<0,001) a silné. Všetky tri ukazovatele kvality 

života korelujú negatívne s úzkosťou (r=-0,495 až -0,544), a depresiou (r=-0,447 až -0,662). 

Psychosociálna kvalita života koreluje s obomi premennými mierne slabšie. Sebestačnosť 

koreluje pozitívne s kvalitou života (r=0,529 až 0,702). 

Dobrú konštruktovú validitu škály na vzorke pacientov po CMP podporujú vzťahy s úzkosťou, 

depresiou a sebestačnosťou.  

 

Diskusia 

Podľa WHO je kvalita života ponímaná ako individuálne vnímanie svojej pozície v živote 

v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých osoba žije a vo vzťahu k cieľom a 
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očakávaniam. Tento široký koncept býva ovplyvnený fyzickým zdravím jednotlivca, jeho 

psychickým stavom, osobným presvedčením, sociálnymi vzťahmi a vzťahmi k prostrediu. 

(WHO, 2020). Z uvedeného dôvodu je potrebné okrem závažnosti ochorenia posudzovať 

subjektívne vnímanú kvalitu života pacientov (Win, 2021, s. 413).  

Autori Williams et al. (1999, s. 1364) popisujú nedostatky nástrojov, ktoré boli používané pre 

posúdenie kvality života u pacientov po CMP (napr. Barthelov index, SF-36). Tieto meracie 

nástroje nezohľadňovali špecifické oblasti dysfunkcie súvisiacej so stresom a nereagovali 

špecificky na pacientov po CMP. V roku 1999 bol vytvorený nový špecifický merací nástroj 

pre hodnotenie kvality života pacientov po CMP (SS-QoL, Williams, et al., 1999, s. 1365). Bola 

potvrdená jeho spoľahlivosť, platnosť a citlivosť pre špecifickú skupinu pacientov po CMP. 

Nástroj pozostával zo 49 položiek, čo pri administrácii predstavovalo väčšiu záťaž pre 

pacientov po CMP, najmä z dôvodu problémov s pozornosťou a koncentráciou (Hütter et al., 

1999, s. 170). Ďalšou nevýhodou SS-QoL bolo, že predchádzajúce štúdie nepotvrdzovali 

navrhovanú štruktúru pozostávajúcu z 12 domén (Ewert, Stucki, 2007, s. 167; Hilari, Byng, 

Lamping, Smith, 2003, s. 1948). Autormi (Post et al., 2011, s. 284) bola vyvinutá krátka verzia 

škály SS-QoL s 12 položkami. Jej hlavnou výhodou je skrátenie času potrebného pre 

administráciu na 10 minút, a tým minimalizovanie záťaže na pacientov po CMP. Cieľom našej 

štúdie bolo oceriť psychometrické vlastnosti skrátenej škály SS-QoL v podmienkach SR, 

zároveň na pacientoch s iným typom CMP (s ischemickou a hemoragickou CMP).  

Podľa autorov (Boosman et al., 2010, s. 488; Post et al., 2011, s. 285) je možné 12 domén SS-

QoL zlúčiť do dvoch dimenzií: fyzickej a psychosociálnej kvality života. Podľa Posta et al. 

(2011) použitie uvedených dvoch dimenzii poskytuje kompromis medzi jednoduchosťou 

a potrebou poskytnúť profil rôznych aspektov zdravia. Uvedený model sme testovali aj pre 

skrátenú verziu škály SS-QoL. Výsledky konfirmačnej faktorovej analýzy podporujú faktorovú 

validitu dvoch dimenzií. Nakoľko sú obe dimenzie veľmi silne skorelované, ako vhodný sa 

ukazuje aj model s jedným faktorom kvality života. Podobne ako výsledky iných štúdií (Chou 

et al., 2017, s. 3; Post et al., 2011, s. 285), aj naše podporujú odporúčanie použitia dvoch 

faktorov, ako aj celkového skóre skrátenej verzie škály SS-QoL. Hodnotenie vnútornej 

konzistencie všetkých troch sumárnych skóre (fyzická kvalita života, psychosociálna kvalita 

života, celková kvalita života) poukazuje aj na ich dobrú reliabilitu slovenskej verzie ako aj 

pôvodnej (Post et al., 2011, s. 285).  

Viacero štúdií sa zameriava na skúmanie kvality života pacientov po CMP, pričom viaceré 

zistenia poukazujú na vzájomný vzťah slabšieho sebahodnotenia vlastného zdravia a zlými 

výsledkami stavu (znížená pohyblivosť, obmedzené činnosti každodenného života, zmeny v 

afektívno-emocionálnom a sociálnom stave, zhoršená funkčnosť, narušený rodinný stav) 

(Araujo et al., 2019, s. 221). Výsledky tohto výskumu podporujú dobrú konštruktovú validitu 

škály na vzorke pacientov po CMP, špecificky konvergentný aspekt, nakoľko všetky 

ukazovatele kvality života súvisia s úzkosťou, depresiou a úrovňou sebestačnosti. 

 

Limit výskumu predstavuje reprezentativita vzorky, relatívne menšia vzorka pacientov z jednej 

nemocnice. Celkový počet bol ovplyvnený náročnými kritériami výberu respondentov do 

vzorky (z celkového počtu hospitalizovaných pacientov v danom období bolo vylúčených 

41%).  

 

Záver 

Slovenská verzia skrátenej škály SS-QoL je merací nástroj s dobrými psychometrickými 

vlastnosťami, vhodný pre použitie v klinickom prostredí aj vo výskume pre posúdenie HRQoL 

u pacientov po CMP. Ide praktický, ľahko použiteľný a zrozumiteľný merací nástroj.  
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Abstrakt 

Úvod: Svetová populácia, Slovensko nevynímajúc, starne. Depresia je frekventovaná duševná 

porucha u seniorov s negatívnym dopadom na ich subjektívnu pohodu (SWB). Vzhľadom na 

to je potrebné rozvíjať a uplatňovať také stratégie starostlivosti, ktoré by pomáhali udržať 

optimálnu SWB.  

Cieľ: Posúdiť vzťahy medzi depresívnymi príznakmi, spirituálnymi zážitkami a kognitívnym 

aspektom SWB. Ďalším cieľom bolo posúdiť mediačný efekt spirituálnych zážitkov na 

asociáciu medzi depresívnymi príznakmi a kognitívnym aspektom SWB.  

Metódy: V tejto prierezovej štúdii 250 seniorov (64,8 % žien, priemerný vek 75,91 ±7,60) 

vyplnilo Zungov dotazník depresie, Škálu denných spirituálnych zážitkov a Index osobnej 

pohody. Na analýzu dát boli použité Pearsonova korelácia, lineárna regresná a mediačná 

analýza.  

Výsledky: Vyššia úroveň SWB signifikantne (p ≤ 0,05) korelovala s vyššou frekvenciou 

pozitívnych spirituálnych zážitkov a nižším výskytom depresívnych symptómov. Príznaky 

depresie a spirituálne zážitky pod kontrolou sociálno-demografických premenných vysvetlili 

53.8% variability SWB. Nepriamy efekt príznakov depresie na SWB prostredníctvom 

spirituality bol 28,7 %.  

Závery: Zahrnutie spirituálnych intervencií do starostlivosti o seniorov sa zdá byť efektívnou 

stratégiou v prevencii a liečbe symptómov depresie a v zlepšovaní SWB. 

 

Kľúčové slová: spirituálne zážitky, príznaky depresie, subjektívna pohoda, starší dospelí 

 

 

Abstract 

Introduction: The world\'s population, Slovakia included, is ageing. Depression is a common 

mental disorder in seniors with a negative impact on their subjective well-being (SWB). In view 

of this, there is a need to develop and implement care strategies that would help to maintain 

optimal SWB.  

Aim: To evaluate associations between depressive symptoms, spiritual experiences, and the 

cognitive aspect of subjective well-being (SWB) in older adults.  Another aim was to assess 

mediating effect of spiritual experiences in the association between depressive symptoms and 

cognitive aspect of SWB.  

Methods: In this cross-sectional study, 250 seniors (64.8% female, mean age 75.91 ±7.60) 

completed the Zung\'s Self-rating Depression Scale, the Daily Spiritual Experience Scale, and 

the Personal Wellbeing Index. To analyse the data, Pearson correlation, linear regression, and 

mediation analyses were conducted.  
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Results: Higher level of SWB significantly (p ≤ 0.05) correlated with higher frequency of 

positive spiritual experiences and lower level of depressive symptoms. When controlling for 

socio-demographic variables, depressive symptoms and spiritual experiences explained 53.8% 

variance of SWB. The indirect effect of the depressive symptoms on the SWB via spiritual 

experiences was 28.7%.  

Conclusion: Incorporating spiritual interventions into elderly care appears to be an effective 

strategy in prevention and treatment of depressive symptoms and SWB improvement.                       

 

Key words: spiritual experiences, depressive symptoms, subjective well-being, older population 
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Abstrakt 

Úvod: Zavedení periferního žilního katetru patří v moderní praxi k nejčastějším 

ošetřovatelským intervencím. Tento výkon vyžaduje od zdravotnického personálu dostatečnou 

zručnost, zkušenosti a dobré znalosti ošetřovatelských postupů a dodržování zásad aseptického 

výkonu (Erdogan, Denat 2016, s. 619).  

Cíl: Zjistit jaké jsou nejčastější komplikace periferního žilního katetru u dětí 

Metodika: Pro sběr dat byla zvolena metoda literárního přehledu. 

Výsledky: Autoři studií uvádějí že, flebitida je jednou z častých komplikací periferního žilního 

katetru (Andriyani et al. 2013, s. 118; Caldas de Almeida 2016, s. 703; Erdogan, Denat 2016, 

s. 619; Indarwati et al. 2019, s. 102; Nagpal et al. 2015, s. 68; Suliman et al. 2020, s. 89; Weyers, 

Bester, 2015, str. 1). Corley et al. (2020, s. 43) zjistili, že existuje pět nejčastějších komplikaci, 

které vedou k selhání periferního žilního katétru: flebitida, infiltrace nebo extravazace, okluze, 

náhodné uvolnění nebo odstranění – částečná nebo úplná dislokace z žíly, infekce v místě 

zavedení periferního žilního katetru, nebo infekce systémové (Marsh 2017, s. 12). Zvýšená 

incidence flebitidy byla zjištěna u pacientů s onemocněním: hypertenze, diabetes mellitus a u 

pacientů, kterým byl zaveden katétr bez použití rukavic při zavádění (Furtado 2011, s. 17; 

Havsi, Isfandiari 2017, s. 7; Jamal et al. 2019, s. 25). 

Závěr: Ve zdravotnických zařízeních je poskytována moderní a odborná ošetřovatelská péče, 

to však přináší možná rizika pro pacienty, proto je nezbytné zavedení preventivních opatření, 

včasný záchyt a relevantní intervence, které slouží k prevenci vzniku komplikací.  

 

Klíčová slova: komplikace, periferní žilní katetr, dítě 
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Abstract 

Introduction: The insertion of a peripheral venous catheter is one of the most common nursing 

interventions in modern practice. This procedure requires from medical staff sufficient skill, 

experience and good knowledge of nursing procedures and compliance with the principles of 

aseptic procedure (Erdogan, Denat 2016, p. 619). 

Goal: To find out what are the most common complications of a peripheral venous catheter in 

children. 

Methodology: The method of literature review was chosen for data collection. 

Results: The authors of the studies state that phlebitis is one of the common complications of 

peripheral venous catheter (Andriyani et al. 2013, p. 118; Caldas de Almeida 2016, p. 703; 

Erdogan, Denat 2016, p. 619; Indarwati et al. 2019, p. 102; Nagpal et al., 2015, p. 68; Suliman 

et al., 2020, p. 89; Weyers, Bester, 2015, p. 1). Corley et al. (2020, p. 43) found that there are 

five most common complications that lead to peripheral venous catheter failure: phlebitis, 

infiltration or extravasation, occlusion, accidental release or removal - partial or complete 

dislocation from the vein, infection at the site of peripheral venous catheter insertion, or 

systemic infections (Marsh 2017, p. 12). An increased incidence of phlebitis was found in 

patients with: hypertension, diabetes mellitus, and in patients who had a catheter inserted 

without the use of gloves during insertion (Furtado 2011, p. 17; Havsi, Isfandiari 2018, p. 7; 

Jamal et al. 2019, p. 25). 

Conclusion: Modern and professional nursing care is provided in medical facilities, but this 

brings possible risks for patients, therefore it is necessary to introduce preventive measures, 

early detection and relevant interventions to prevent complications. 

 

Key words: complications, peripheral venous catheter, child 
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Abstrakt 

Úvod: Nároky na profesi zdravotnického záchranáře jsou vysoké. Mezi požadavky se řadí 

psychická a fyzická odolnost, odborné znalosti a dovednosti, které studenti oboru zdravotnický 

záchranář získávají během studia prostřednictvím kvalitní přípravy, kdy se setkávají s celou 

řadou faktorů ovlivňující průběh studijního programu. 

Cíl: Hlavním cílem pilotního výzkumného šetření bylo zjistit, jak zahraniční studenti studijního 

programu zdravotnický záchranář prezenční formy bakalářského studijního programu vnímají 

nároky tohoto studijního programu.  

Metody: Pilotní výzkumné šetření proběhlo kvalitativní výzkumnou metodou u 30 ti 

studentů/studentek 1. – 3. ročníku prezenční formy studia oboru zdravotnický záchranář na 

Fakultě zdravotnictva Katolické univerzity v Ružomberoku. Jednalo se o absolventy 

zdravotnických škol, gymnázií a odborných škol. Polostrukturovaný rozhovor zahrnoval 

5 oblastí: základní charakteristiku studentů; očekávání studentů přicházející studovat obor 

zdravotnický záchranář; předpoklady a připravenost studentů; nároky studia v teoretických 

a praktických předmětech; strategie zvládání náročných situací.  

Výsledky: Představy a očekávání nároků daného oboru závisí na typu předchozího studia. 

Očekávání u absolventů zdravotnických škol bylo reálné oproti absolventům jiných škol. 

Studenti si uvědomují náročnost daného povolání a s tím také související studijní nároky 

v teoretických a praktických předmětech. Nemocniční praxe studenti percipují náročně. Praxi 

na Zdravotnické záchranné službě studenti vnímají s respektem. Mezi strategie zvládání stresu 

patří samostudium, četba, sport.  

Závěr: Výsledky této pilotní studie budou použity jako podklad k vlastnímu výzkumnému 

šetření, tj. k úpravě a doplnění polostukturovaného interview a k tvorbě dotazníku.  

 

Klíčová slova: zdravotnický záchranář, studium, zátěž, nároky, předpoklady 

 

 

Abstract 

Introduction: The demands on the profession of paramedic are high. The requirements include 

mental and physical resilience, professional knowledge and skills that students of the field of 

paramedics acquire during their studies through quality training, when they encounter a number 

of factors influencing the course of the study program. 
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Objective: The main goal of the pilot research survey was to find out how foreign students of 

the study program paramedic of the full-time form of the bachelor's study program perceive the 

demands of this study program. 

Methods: The pilot research survey was conducted using a qualitative research method for 30 

students in the 1st - 3rd year of full-time form of study in the field of Paramedic at the Faculty 

of Health Care of the Catholic University in Ružomberok. These were graduates of medical 

schools, grammar schools and vocational schools. The semi-structured interview included 

5 areas: basic characteristics of students; expectations of students coming to study the field of 

paramedics; prerequisites and readiness of students; study requirements in theoretical and 

practical subjects; difficult management strategies. 

Results: The ideas and expectations of the requirements of the field depend on the type of 

previous study. The expectations of graduates of medical schools were realistic compared to 

graduates of other schools. Students are aware of the complexity of the profession and the 

related study requirements in theoretical and practical subjects. Students practice hospital 

practice demandingly. Students perceive the practice at the Emergency Medical Service with 

respect. Stress management strategies include self-study, reading, sports. 

Conclusion: The results of this pilot study will be used as a basis for the research, to modify 

and supplement the semi-structured interview and to create a questionnaire. 

 

Key words: paramedic, study, stress, demands, stress, assumptions 
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Abstrakt 

Úvod: V súčasnosti celosvetovo dochádza k implementácií viacerých inovatívnych 

pedagogických metód do výuky študentov oboru všeobecná sestra. Jednou z takýchto metód je 

výuková metóda „Problem Based Learning (PBL)“.    

Cieľ: Cieľom tohto príspevku je zistiť ako študentky oboru všeobecná sestra hodnotia efektivitu 

výukovej metódy PBL.   

Metódy: Do deskriptívnej štúdie bolo zaradených 106 študentiek oboru všeobecná sestra.  

Efektivita PBL bola hodnotená štandardizovaným meracím nástrojom „PBL Evaluation 

Questionnaire“. Zahŕňa 20 položiek v piatich kategóriách s hodnotením na päťbodovej 

Likertovej škále (1-neefektivné, 5-veľmi efektívne).    

Výsledky: Celkovo bola efektivita PBL hodnotená na vysokej úrovni priemerom 4,16. 

Študentky oboru všeobecná sestra hodnotili ako najviac efektívnu oblasť PBL „Podpora 

efektívnej skupinovej spolupráce“ (priemer 4,28). Nasleduje oblasť „Konštrukcia odborných 

vedomostí“ (priemer 4,25), oblasť „Rozvoj schopností riešiť problém“ (priemer 4,20), oblasť 

„Zlepšenie motivácie“ (priemer 4,09) a oblasť „Rozvoj seba-riadeného učenia“ (priemer 3,98). 

Merací nástroj celkovo dosiahol Cronbachovo alfa 0,904.          

Závery: Bola vykonaná prvá implementácia výukovej metódy PBL pre obor všeobecná sestra 

v Českej republike. V procese implementácie je dôležitá úloha tútora PBL. Je potrebné 

poskytnúť študentom dostatočné informácie o PBL a pomôcť študentom vypracovať vhodné 

stratégie na zvládanie a zapojenie sa do procesu PBL. 

 

Kľúčové slová: problem based learning, výuková metóda, študenti, všeobecná sestra, efektivita 

 

 

Abstract 

Introduction: At present, several innovative pedagogical methods are being implemented in the 

education of general nurse students. One such method is the Problem Based Learning (PBL) 

method. 

Aim: The aim of this paper is to find out how students of the general nurse study evaluate the 

effectiveness of the teaching method PBL. 

Methods: Descriptive study included 106 nurse students. PBL efficiency was evaluated using 

the standardized PBL Evaluation Questionnaire. It includes 20 items in five subscales rated on 

a five-point Likert scale (1-ineffective, 5-very effective). 

Results: Overall, PBL efficiency was rated at a high level with a mean of 4.16. The nurse 

students rated PBL “Promotion of effective group cooperation” as the most effective area (mean 

of 4.28). This is followed by the area of “Construction of professional knowledge” (mean of 

4.25), the area “Developing problem-solving skills” (mean of 4.20), the area “ Improvement of 



 

116 

 

motivation” (mean of 4.09) and the area “ Development of self-directed learning” (mean of 

3.98). The questionnaire overall reached Cronbach's alpha of 0.904. 

Conclusions: The first implementation of the PBL teaching method for nursing in the Czech 

Republic was carried out. The role of a PBL tutor is important in the implementation process. 

There is a need to provide students with sufficient information about PBL and to help students 

develop appropriate strategies to manage and participate in the PBL process. 

 

Key words: problem based learning, teaching method, students, general nurse, efficiency  

 

 

Kontaktní adresa / Contact address: 

Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D. 

Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd 
Univerzita Palackého v Olomouci  

Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc 

Česká republika 

lenka.satekova@ upol.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST A VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY CÉVNÍ 

MOZKOVÉ PŘÍHODY 

HEALTH LITERACI AND SELECTED RISK FACTORS OF STROKE 
 

 

Lenka Šedová1, Sylva Bártlová1, František Dolák1, Svatopluk Ostrý2,3,4 

 
1 Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta,  

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika 

  Department of Nursing, Midwifery and Emergency Care, Faculty of Health and Social  

  Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic 
2 Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, Česká republika 

  Department of neurology, Hospital České Budějovice, Czech Republic 
3 Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova a   

  Ústřední vojenská nemocnice, Česká republika 

  Department of Neurosurgery and Neurooncolog, First Faculty of Medicine and The Military  

  University Hospital Prague, Czech Republic 
4 Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská  

  Univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika 

  The Institute of Physiotherapy and Selected Medical Disciplines, Faculty of Health and Social  

  Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic  

 

 

Abstrakt 

Úvod: Cévní mozková příhoda patří mezi hlavní příčiny smrti a postižení v evropských zemích. 

Prevence a s ní spojována zdravotní gramotnost patří mezi efektivní nástroje snižování výskytu 

tohoto onemocnění a slouží k případnému snižování jejích následků.  

Cíl: Vliv socioekonomických a vybraných rizikových faktorů na míru zdravotní gramotnosti 

v souvislosti s ischemickou CMP.  

Metody: Šlo o kvantitativní strategii šetření, výzkum byl proveden technikou 

standardizovaného řízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Výzkumný soubor tvořilo 

1004 občanů. Ke sběru dat byla použita kombinace standardizovaného dotazníku pro zjištění 

celkové zdravotní gramotnosti (HLSQ – 16) a nestandardizovaného dotazníku, týkajícího se 

prevence cévní mozkové příhody.  

Výsledky: Většina občanů České republiky (58,5%) má dostatečnou zdravotní gramotnost. 

Problematickou zdravotní gramotnost vykazuje 29,2% dotázaných, zbývajících 13,3% 

respondentů má zdravotní gramotnost neadekvátní. Přesto však výsledky prokazují, že značná 

část obyvatelstva vykazuje problematickou zdravotní gramotnost v oblastech jako je správné 

životospráva, kouření, konzumace alkoholických nápojů a v neposlední řadě v pohybové 

aktivitě.  

Závěry: Rozpoznání těchto faktorů je pak možné vsadit do oblastí preventivního působení. 

Efektivní intervence zaměřené přímo na rizikové faktory umožní změnu v myšlení a postojích 

rizikových skupin obyvatel. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, zdravotní gramotnost, rizikové faktory, intervence 

 

 

Abstract 

Introduction: Stroke is one of the leading causes of death and disability in European countries. 

Prevention and the associated health literacy are among the effective tools for reducing the 

incidence of this disease and serve to reduce its consequences. 
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Objective: Influence of socioeconomic and selected risk factors on the level of health literacy 

in connection with ischemic CMP. 

Methods: A quantitative survey strategy was performed. The research was realized using the 

technique of a standardized and controlled interview with the respondent. The research group 

consisted of 1004 citizens. A combination of a standardized overall health literacy questionnaire 

(HLSQ - 16) and a non - standardized questionnaire on stroke prevention was used to collect 

data. 

Results: The majority of citizens of the Czech Republic (58.5%) have sufficient health literacy. 

Problematic health literacy is reported by 29.2% of respondents, the remaining 13.3% of 

respondents have inadequate health literacy. Nevertheless, the results show that a large part of 

the population has problematic health literacy in areas such as good lifestyle, smoking, alcohol 

consumption and, last but not least, physical activity. 

Conclusions: The recognition of these factors can be placed in the areas of preventive action. 

Effective interventions focused directly on risk factors will enable a change in the thinking and 

attitudes of risk groups of the population. 

 

Key words: stroke, health literacy, risk factors, intervention 
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Abstrakt                                                                                                                       

Úvod: Delirium je charakterizováno akutním nástupem narušení pozornosti a vědomí, 

poruchami v poznání, které má tendenci kolísat. Na rozvoji deliria se podílí různé prediktivní 

faktory.  

Cíl: Cílem výzkumné studie bylo zjistit prediktivní faktory způsobující delirium u pacientů po 

traumatu pohybového aparátu.                                                                                                           

Metody: Prospektivní studie.                                                                                                

Výsledky: Delirium se projevilo u 83 (20,7 %) pacientů. Celkově byly signifikantní rozdíly 

potvrzeny u 23 prediktivních faktorů.  

Závěry: Nezbytným předpokladem pro optimální ošetřovatelskou péči je včasné rozpoznání 

jednotlivých prediktivních faktorů podílejících se na výskytu deliria. Na základě jejich detekce 

můžeme včas implementovat vhodné ošetřovatelské intervence v prevenci deliria.                                                                                                                                                

 

Klíčová slova: delirium, prediktivní faktory, trauma, ošetřovatelství, dospělý 

 

 

Abstract                                                                                                           

Introduction: Delirium is characterized by an acute onset of disturbance of attention and 

consciousness, disturbances in knowledge that tend to fluctuate. Various predictive factors are 

involved in delirium development.                                                                                                  

Aim: The aim of the study was to determine the predictive factors causing delirium in patients 

after trauma of the  musculosceletal system.        

Methods: Prospective study.                                                                                                         

Results: Delirium occurred in 83 (20.7%) patients. Overall, significant differences were 

confirmed in 23 predictive factors.                                                                                                  

Conclusions: A prerequisite for optimal nursing care is early recognition of the individual 

predictive factors involved in the occurrence of delirium. Based on their detection, we can 

implement appropriate nursing interventions in the prevention of delirium in time.  

                                                                                                                      

Key words: delirium, predictive factors, trauma, nursing, adult 

 

 

Úvod 

Delirium, nebo také akutní stav zmatenosti je syndrom, který je způsoben nespecifickou 

patologickou odpovědí mozku na různorodé negativní podněty. Jedná se o akutní poruchu 

kognitivního a/nebo prostorového i časového vnímání, která může být diagnostikována na 
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lůžku pomocí validních standardizovaných měřících nástrojů. Delirium je častou komplikací u 

11 % - 50 % pacientů s akutním poraněním. Pooperační delirium je jedním z nejčastějších 

komplikací zejména u starších hospitalizovaných pacientů. U pacientů starších 65 let, v době 

pooperační se delirium vyskytuje až ve 20 % až 50 %. (Billota et. Al., 2013, s. 1; Brooks et al., 

2013, s. 257; Vlisides, Avidan, 2019, s. 2). I přesto, že je delirium dočasné a reverzibilní, vede 

ke komplikacím (pády, sebepoškozování), prodloužené délce hospitalizace, s čím souvisí i 

zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči. U starších pacientů může být delirium klíčovým 

faktorem při zahájení kaskády událostí, které mohou vést ke ztrátě nezávislosti, poklesu 

výkonných funkcí, institucionalizaci, a nakonec k úmrtí (Dasgupta, 2010, s. 373; de Castro et 

al., 2014 s. 26; Magny, 2017, s. 2; Lindroth et. al., 2018, s. 2; Chaiwat et al., 2019, s. 1). Rozvoj 

deliria závisí na multifaktoriálních příčinách, které lze klasifikovat jako prediktivní faktory. 

Prediktivní faktory, které způsobují a ohrožují pacienta deliriem lze rozdělit na predispoziční 

(dědičný, vrozený) a precipitační (související s hospitalizací) faktory. Mezi predispoziční 

faktory řadíme: věk, mužské pohlaví, nižší vzdělání, přítomnost demence, poruchy zraku, 

kognitivní poruchy a v neposlední řadě i deprese. Faktory, které patří do skupiny precipitačních, 

jsou následující: malnutrice, dehydratace, katetrizace močového měchýře, únava nebo fyzické 

omezení pacienta (Chaput, Bryson, 2012, s. 304; Albrecht, et al., 2015 s. 970). V zahraniční 

literatuře existuje mnoho studií, které uvádějí faktory predikující delirium. Znalost rizikových 

faktorů a včasné rozpoznání deliria je prioritní v ošetřovatelské péči u hospitalizovaných 

pacientů s akutním poraněním. Pokud je přítomen v době předoperační rizikový faktor, měl by 

být detekován a v co nejrychlejším čase korigován. Kromě toho by pacienti s vyšším rizikem 

pooperačního deliria měli být komplexněji sledováni. Problémem však může být, volba 

nejaktuálnějšího rizikového faktoru, přičemž může dojít k tomu, že pooperační delirium tak 

zůstává často nediagnostikováno (Billota et al., 2013 s. 3; Magny, 2017, s. 3; Lindroth et. Al., 

2018, s. 2). Schopnost předpovídat delirium umožňuje sestrám plánovat intervence zabraňující 

vzniku deliria nebo dalším komplikacím. Prevence je nejúčinnější strategií pro minimalizace 

nepříznivých výsledků deliria a odhadovaným komplikacím lze ve 30 % - 40 % případů předejít 

včasným zachycením predispozičních faktorů. Včasná diagnostika a ošetřovatelská péče 

modifikovatelných faktorů a adekvátní terapie podporují zotavení se po deliriu (Billota et al., 

2013, s. 2; Reddy, Irkal, Srinivasamurthy, 2018, s. 293; Vlisides, Avidan, 2019, s. 3).  

 

Cíl 

Cílem výzkumné studiem bylo zjistit rizikové faktory vzniku deliria u pacientů po traumatu 

pohybového aparátu. 

 

Soubor a metodika 

Byl zvolen design prospektivní studie. Sběr dat probíhal od srpna 2018 do srpna 2019. 

Zařazovacími kritérii byly: hospitalizace na Traumatologické klinice, pacienti ve věku 18 a více 

let, hovořící česky popř. slovensky, pacienti hospitalizováni s úrazem pohybového aparátu. 

Vyřazující kritéria byla následující: dětský věk pacienta, anamnestický údaj o demenci, 

poranění hlavy a mozku. Celkový vzorek tvořilo 400 pacientů. Na základě rešeršní strategie byl 

vytvořen záznamový arch, který obsahoval prediktivní faktory rozdělené do skupin. První 

skupinu tvořily tyto prediktivní faktory: pohlaví, vzdělání, sociální situace, anestezie. Druhou 

skupinu tvořily následující prediktivní faktory: hypertenzní nemoc, ischemická choroba 

srdeční, diabetes mellitus, chronická renální insuficience, astma bronchiale, chronická žilní 

insuficience, chronická obstrukční plicní nemoc. Třetí skupinu tvořily prediktivní faktory: 

izolace na pokoji, fyzické omezení, nedostatek světla, snížená fyzická pohyblivost, změna 

prostředí, katetrizace močového měchýře (PMK), periferní žilní kanyly (PŽK), centrální žilní 

kanyly (CŽK), senzorické poškození, bolest, zvýšená tělesná teplota, přítomnost infekce, 

abnormální hodnoty Na, K, deprivace spánku, únava, kouření, malnutrice, dehydratace, 
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hypotenze, užívání Furosemidu a opioidů. Bylo dohledáno celkem 32 prediktivních faktorů. U 

pacientů byl sledován jejich výskyt vždy při přijetí na kliniku. Závislost mezi výskytem deliria 

a vybranými prediktivními faktory byl použit chí-kvadrát test, resp. Fisherův přesný test. 

Všechny statistické testy byly dělány na hladině signifikance 0,05.    

 

Výsledky 

Výzkumný soubor tvořilo 400 pacientů (179 žen - 44,8 % a 221 - 55,3 % mužů). Incidence 

deliria byla 20,7 %. 32 prediktivních faktorů bylo rozděleno v části výsledky do třech tabulek.  

 
Tab. 1 První skupina prediktivních faktorů 

  
CELÝ SOUBOR DELIRIUM BEZ DELIRIA 

p 
počet procento počet procento počet procento 

POHLAVÍ 
muži 221 55,3 % 29 35,4 % 192 60,4 % 

< 0,0001 
ženy 179 44,8 % 53 64,6 % 126 39,6 % 

VZDĚLÁNÍ 

základní 22 5,5 % 20 24,4 % 2 0,6 % 

< 0,0001 
vyučen 171 42,8 % 53 64,6 % 118 37,1 % 

středoškolské 177 44,3 % 5 6,1 % 172 54,1 % 

vysokoškolské 30 7,5 % 4 4,9 % 26 8,2 % 

SOCIÁLNÍ 

SITUACE 

žije sám 41 10,3 % 33 40,2 % 8 2,5 % 

< 0,0001 
žije s někým 359 89,8 % 49 59,8 % 310 97,5 % 

ANESTEZIE 

celková 303 75,8 % 49 59,8 % 254 79,9 % 

< 0,0001 
lokální (blok) 4 1,0 % 0 0,0 % 4 1,3 % 

lokální SA 12 3,0 % 10 12,2 % 2 0,6 % 

bez anestezie 81 20,3 % 23 28,0 % 58 18,2 % 

p – signifikantní rozdíl  

V tabulce 1 jsou prezentovány tyto prediktivní faktory: pohlaví, vzdělání, sociální situace, 

anestézie. Signifikantní rozdíly byly nalezeny u všech těchto faktorů. Jako prediktivní faktory 

byly určeny tyto: ženské pohlaví, pacienti vyučeni a se základním vzděláním, pacienti, kteří žijí 

sami, pacienti s lokální anestézií a bez anestézie.    
       
Tab. 2 Druhá skupina prediktivních faktorů  

  
CELÝ SOUBOR DELIRIUM BEZ DELIRIA 

p 
počet procento počet procento počet procento 

HN 

ne 285 71,3 % 31 37,8 % 254 79,9 % 
< 0,0001 

ano 115 28,8 % 51 62,2 % 64 20,1 % 

ICHS 

ne 379 94,8 % 68 82,9 % 311 97,8 % 
< 0,0001 

ano 21 5,3 %  14 17,1 % 7 2,2 % 

DM 

ne 357 89,3 %  63 76,8 % 294 92,5 % 
< 0,0001 

ano 43 10,8 %  19 23,2 % 24 7,5 % 

CHRI 

ne 394 98,5 %  78 95,1 % 316 99,4 % 
0,018 

ano 6 1,5 %  4 4,9 %  2 0,6 % 

ASTMA B. 

ne 398 99,5 %  81 98,8 % 317 99,7 % 
0,368 

ano 2 0,5 % 1 1,2 % 1 0,3 % 

CHŽI 

ne 399 99,8 % 81 98,8 % 318 100,0 % 
0,205 

ano 1 0,3 % 1 1,2 % 0 0,0 % 

CHOPN 

ne 394 98,5 % 78 95,1 % 316 99,4 % 
0,018 

ano 6 1,5 % 4 4,9 % 2 0,6 % 
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HN – Hypertenzní nemoc; ICHS – Ischemická choroba srdeční; DM – Diabetes mellitus; CHRI – Chronická 

renální insuficience; Astma B. – Astma bronchiale; CHŽI – Chronická žilní insuficience; CHOPN – Chronická 

obstrukční plicní nemoc; p – signifikantní rozdíl 

 

V tabulce 2 je uvedena další skupina dohledaných prediktivních faktorů věnujících se 

chronickým onemocněním jako hypertenzní nemoc, ischemická choroba srdeční, diabetes 

mellitus, chronická renální insuficience, astma bronchiale, chronická žilní insuficience, 

chronická obstrukční plicní nemoc. Signifikantní rozdíly byly nalezeny u většiny 

vyjmenovaných onemocnění, s výjimkou astma bronchiale a chronické žilní insuficience.     
 

 

Tab. 3 Třetí skupina prediktivních faktorů 

  
CELÝ SOUBOR DELIRIUM BEZ DELIRIA 

p 
počet procento počet procento počet procento 

IZOLACE NA 

POKOJI 

ne 372 93,0 % 65 79,3 % 307 96,5 % 

< 0,0001 
ano 28 7,0 % 17 20,7 % 11 3,5 % 

FYZICKÉ 

OMEZENÍ 

ne 161 40,3 % 14 17,1 % 147 46,2 % 
< 0,0001 

ano 239 59,8 % 68 82,9 % 171 53,8 % 

NEDOSTATEK 

SVĚTLA 

ne 

ano 

388 

12 

97,0 % 

3,0 % 

72 

10 

87,8 % 

12,2 % 

316 

2 

99,4 % 

0,6 % < 0,0001 

SNÍŽENÁ FYZICKÁ 

POHYBLIVOST 

ne 18 4,5 % 3 3,7 % 15 4,7 % 
1,000 

ano 382 95,5 % 79 96,3 % 303 95,3 % 

ZMĚNA 

PROSTŘEDÍ 

ne 359 89,8 % 49 59,8 % 310 97,5 % 
< 0,0001 

ano 41 10,3 % 33 40,2 % 8 2,5 % 

KATETRIZACE 

PMK 

ne 260 65,0 % 14 17,1 % 246 77,4 % 
< 0,0001 

ano 140 35,0 % 68 82,9 % 72 22,6 % 

KATETRIZACE 

PŽK, CŽK 

ne 4 1,0 % 0 0,0 % 4 1,3 % 
0,586 

ano 396 99,0 % 82 100,0 % 314 98,7 % 

SENZORICKÉ 

POŠKOZENÍ 

ne 

ano 

331 

69 

82,8 % 

17,3 % 

33 

49 

40,2 % 

59,8 % 

298 

20 

93,7 % 

6,3 % < 0,0001 

BOLEST 

ne 

ano 

7 

393 

1,8 % 

98,3 % 

1 

81 

1,2 % 

98,8 % 

6 

312 

1,9 % 

98,1 % 1,000 

ZVÝŠENÁ 

TĚLESNÁ 

TEPLOTA 

ne 

 

ano 

395 

 

5 

98,8 % 

  

1,3 % 

78 

 

4 

95,1 % 

  

4,9 % 

317 

 

1 

99,7 % 

  

0,3 % 
0,007 

PŘÍTOMNOST 

INFEKCE 

ne 

ano 

385 

15 

96,3 % 

3,8 % 

76 

6 

92,7 % 

7,3 % 

309 

9 

97,2 % 

2,8 % 0,094 

ABNORMÁLNÍ 

HODNOTY SODÍKU 

ne 

ano 

384 

16 

96,0 % 

4,0 % 

68 

14 

82,9 % 

17,1 % 

316 

2 

99,4 % 

0,6 % < 0,0001 

ABNORMÁLNÍ 

HODNOTY 

DRASLÍKU 

ne 

ano 

374 

26 

93,5 % 

6,5 % 

62 

20 

75,6 % 

24,4 % 

312 

6 

98,1 % 

1,9 % < 0,0001 

DEPRIVACE 

SPÁNKU 

ne 

ano 

397 

3 

99,3 % 

0,8 % 

79 

3 

96,3 % 

3,7 % 

318 

0 

100,0 % 

0,0 % 0,008 

ÚNAVA 

ne 

ano 

353 

47 

88,3 % 

11,8 % 

49 

33 

59,8 % 

40,2 % 

304 

14 

95,6 % 

4,4 % < 0,0001 

KOUŘENÍ 

ne 

ano 

353 

47 

88,3 % 

11,8 % 

65 

17 

79,3 % 

20,7 % 

288 

30 

90,6 % 

9,4 % 
0,005 
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MALNUTRICE 

ne 

ano 

399 

1 

99,8 % 

0,3 % 

81 

1 

98,8 % 

1,2 % 

318 

0 

100,0 % 

0,0 % 
0,205 

DEHYDRATACE 

ne 

ano 

397 

3 

99,3 % 

0,8 % 

79 

3 

96,3 % 

3,7 % 

318 

0 

100,0 % 

0,0 % 
0,008 

HYPOTENZE ne 400 100,0 % 82 100,0 % 318 100,0 %  - 

FUROSEMID 

ne 

ano 

390 

10 

97,5 % 

2,5 % 

76 

6 

92,7 % 

7,3 % 

314 

4 

98,7 % 

1,3 % 
0,007 

OPIOIDY ne 400 100,0 % 82 100,0 % 318 100,0 %  - 

p – signifikantní rozdíl 

 

V poslední tabulce 3 jsou prezentovány výsledky k třetí skupině prediktivních faktorů, mezi 

které byly zařazeny tyto: izolace na pokoji, fyzické omezení, nedostatek světla, snížená fyzická 

pohyblivost, změna prostředí, katetrizace PMK, PŽK, CŽK, senzorické poškození, bolest, 

zvýšená tělesná teplota, přítomnost infekce, abnormální hodnoty Na, K, deprivace spánku, 

únava, kouření, malnutrice, dehydratace, hypotenze, užívání Furosemidu a opioidů. 

Signifikantní rozdíly byly nalezeny u většiny vyjmenovaných prediktivních faktorů, s výjimkou 

snížené fyzické pohyblivosti, katetrizace PŽK, CŽK, bolesti, přítomnosti infekce, malnutrice. 

Prediktivní faktory hypotenze a užívání opioidů se u žádného s pacientů při přijetí nevyskytly.     

 

Diskuse 

Kognitivní deficit, snížená imunita, ale také větší pravděpodobnost negativních emotivních 

prožitků v souvislosti s operační ránou, imobilizací a kontinuálním monitoringem je spojeno 

s pooperačním deliriem. V zahraniční literatuře je uváděno pooperační delirium jako běžná 

komplikace u těchto pacientů. Prevence a detekce prediktivních faktorů u pacientů 

hospitalizovaných na chirurgických odděleních by mělo být proto prioritou. Autoři 

zahraničních výzkumných studií se shodují, že prediktivní faktory hrají v pooperační péči 

významnou roli (Chaput, Brason, 2012, s. 304; Billota et al., 2013, s. 4; Kim et al., 2017, s. 5; 

Zhang et al, 2015, s. 608; Wu, Sun, Tan, 2019, s. 13). Identifikace prediktivních faktorů 

v prvních hodinách hospitalizace je stěžejní. Z důvodu vysokého počtu prediktivních faktorů se 

v dalším textu budeme věnovat komparaci pouze vybraným. Delirium se v naší studii vyskytlo 

ve větším počtu u ženského pohlaví než u pohlaví mužského. S tímto výsledkem se shodují i 

autoři Daiello et al. (2019, s. 480), kteří uvedli, že ženy trpěly pooperačním deliriem v 58 %. 

Vyšší výskyt deliria u ženského pohlaví uvedli, také autoři Guo et al. (2016, s. 317) i autoři 

Wu, Sun, Tan (2019, s. 12). S tímto se však neztotožňují autoři Koskderelioglu et al. (2017, s. 

919) a autoři He et al. (2019, s. 3). Ti uvedli, že delirium se projevilo ve větší míře u mužů než 

u žen. V případě našeho výzkumu jsme dále zjistili, že delirium se častěji projevilo u pacientů, 

kteří měli diagnostikováno chronické onemocnění hypertenzní nemoc, ischemickou chorobu 

srdeční, diabetes mellitus, chronickou renální insuficienci a chronickou obstrukční plicní 

nemoc. Hypertenzní nemoc jako prediktivní faktor uvedli i autoři He et al. (2019, s. 3). 

Obstrukční plicní nemoc jako prediktivní faktor z řad chronického onemocnění uvedli také 

autoři Bilotta et al. (2013, s. 4). Již zmíněná chronická onemocnění jako prediktivní faktory 

uváděli také autoři Wu, Sun, Tan (2019, s. 12). Pacienti postiženi polymorbiditou jsou tedy více 

náchylnější ke vzniku deliria. Autoři výzkumných studii He et al. (2019, s. 3) a autoři Bilotta 

et al. (2013, s. 4) zmiňují jako prediktivní faktor katetrizaci močového měchýře, katetrizaci 

periferní i centrální žilní kanyly. V naší studii však nebyl zjištěn signifikantní rozdíl u faktorů 

katetrizace periferní i centrální žilní kanyly. Důvod vidíme v tom, že katetrizaci periferní a 

centrální žilní kanyly mněla většina pacientů zařazených do výzkumné studie. Náš výzkum dále 

prokázal významný statistický rozdíl u prediktivního faktoru souvisejícího s abnormálními 
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hodnotami kalia i natria v séru. Tato skutečnost však nebyla zjištěna v případě výzkumné studie 

autorů He et al. (2019, s. 3). Hyponátremii jako prediktivní faktor zmiňují také autoři Bilotta et 

al. (2013, s. 4). Signifikantní rozdíly v naší výzkumné studii se vyskytly i v případě 

prediktivního faktoru deprivace spánku s čímž se ztotožňují i autoři He et al. (2019, s. 3) a 

autoři Bilotta et al. (2013, s. 4).  Autoři (Smith et al. (2017, s. 392) a Grandahl et al. (2016, s. 

414) se zmiňují, že užívání opioidů patří také mezi významné prediktory vzniku deliria, což se 

v našem výzkumu ale neprokázalo. Důvodem je, že v našem výzkumném souboru neužíval 

opioidy při přijetí žádný z pacientů. Autoři zahraničních výzkumných studií se shodují, že 

pooperační delirium má vliv na kognitivní funkce pacientů a to ve 20 % až 50 % (Daiello et. 

al., 2019, 447; Vlisides a Avidan, 2019, s. 5). Předoperační posouzení a rozpoznávání 

rizikových faktorů deliria, implementace strategií, plánování nefarmakologických intervencí v 

prevenci deliria a uplatňování standardizovaných léčebných postupů, jsou nezbytnými 

součástmi optimální perioperační péče zejména u starších pacientů. Rozhodující roli v této 

problematice hraje právě ošetřovatelský personál, zejména však všeobecné sestry, které mohou 

tyto prediktivní faktory zachytit již při přijetí pacienta (Chaput, Bryson, 2012, s. 304; Albrecht, 

Marcantonio, Roffey, 2015 s. 970; Reddy, Irkal, Srinivasamurthy, 2018, s. 293).  

 

Závěr 

Celkově byly signifikantní rozdíly potvrzeny u 23 prediktivních faktorů. Nezbytným 

předpokladem pro optimální ošetřovatelskou péči je včasné rozpoznání jednotlivých 

prediktivních faktorů podílejících se na výskytu deliria. Posouzení pacienta by mělo probíhat 

v prvních hodinách hospitalizace, což umožňuje detekovat ty pacienty, kteří jsou „vysoce 

ohroženi“ vznikem deliria.  

 

Příspěvek je dedikován k projektu SGS07/LF/2018-2019. 
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Abstrakt 

Úvod: V súčasnosti sa základné techniky zdobenia tela tešia veľkému záujmu najmä mladšej 

generácie. Tetovanie, piercingy a ďalšie skrášľovacie telesné modifikácie sa objavujú aj medzi 

personálom zdravotníckych zariadení.  

Cieľ: Zistiť prítomnosť skrášľovacích techník na tele zdravotníckeho personálu a zmapovať 

skúsenosti zdravotníkov s reakciami okolia. 

Metódy: Metódou zberu údajov bol neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie, 

elektronicky distribuovaný do mailových schránok registrovaným sestrám a pôrodným 

asistentkám. Zber dát sa uskutočnil v termíne november - december 2019. Štúdie sa zúčastnilo 

339 respondentov, s väčšinovým zastúpením žien (96,8 %). Pri spracovaní údajov bola použitá 

jednoduchá deskriptívna štatistika.  

Výsledky: Väčšina účastníkov štúdie nemá na tele žiadne modifikácie zdobenia, ale 22,1 % má 

tetovanie a 9,4 % respondentov potvrdilo, že nosia piercing. Najčastejšie ide o zdobenie na 

hornej končatine (9,4 %), dolnej končatine (8,8 %) alebo v ušiach (8,8 %). Vyslovená 

prítomnosť akýchkoľvek skrášľovacích techník na tele zdravotníckeho personálu prekáža 30,4 

% zdravotníkov. Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti malo 13,3 % respondentov 

priamu skúsenosť alebo sa stali svedkami odmietavého postoja pacienta voči ošetrovaniu 

zdravotníkom, ktorého telo zdobili rôzne skrášľovacie telesné modifikácie. 

Záver: Skrášľovacie techniky tela prenikli aj do zdravotníckeho povolania, pričom niektoré 

z nich pôsobia rušivo nielen na pacientov, ale aj na samotný personál. Niektoré módne trendy 

nemusia byť z rôznych dôvodov tolerované práve v zdravotníckom prostredí. 

 

Kľúčové slová: názory sestier, piercing, zdobenie tela, zdravotnícky personál, tetovanie 

 

 

Abstract 

Introduction: Nowadays, the beauty techniques have become popular among the younger 

generation. Tattoos and piercing along with other beautifying body modifications have recently 

become popular with healthcare personnel. 

Objective: Our main objective was to detect the presence of beautifying techniques on the 

bodies of healthcare personnel and to summarize the experiences of the healthcare personnel 

with reactions of the people around. 

Methodology: The method of collecting the data was our own created questionnaire, distributed 

via email to email boxes of nurses and midwives. The data collection was carried out between 

November and December 2019. 339 respondents participated in the experiment, majority of 

which were women (96,8 %). Simple and descriptive statistics was used in processing the data. 
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Results: The vast majority of the respondents have no body modifications but 22,1% of them 

possess a tattoo and 9,4 % of the respondents admitted to have body piercing. The beautifying 

modifications are located on the arm (94,1 %), on the leg (8,8 %) or in the ears (8,8 %). 

The presence of any beautifying body modification on bodies of healthcare personnel annoys 

30,4 % of healthcare workers. When taking care of patients, 13,3 % of the respondents 

encountered either direct experience of the disapproving attitude  of the patients or they were 

eyewitnesses of the disapproving attitude of patients towards a healthcare worker whose body 

was decorated by tattoos or piercings. 

Conclusion: Beautifying body techniques have penetrated into the profession of  healthcare 

workers , while some of the above mentioned decorations have disturbing effect not only on 

patients themselves but also on their healthcare  colleagues. Some fashion trends are not 

satisfyingly tolerated in the healthcare environment. 

 

Key words: nurses´opinions, piercing, body beautifying techniques, healthcare personnel, 

tattoos 

 

 

Úvod 

Formy zdobenia ľudského tela alebo modifikácie tela vychádzajú z anglického výrazu „body 

alteration“, alebo „body modification“, teda telesná úprava, či „body adornment“, čo znamená 

zdobenie tela (Soukup, 2014). Body art vo všetkých svojich podobách sa stáva celosvetovým 

fenoménom, aj keď voči takémuto zdobeniu tela existuje viacero predsudkov. Pre niekoho ide 

o vlastnú možnosť vyjadrenia, symbol kľúčového okamihu alebo pripomenutie významnej 

životnej udalosti. Body art však môže znamenať aj spôsob ako sa odtrhnúť od stereotypu alebo 

vlastný prejav odporu a potreby odlíšiť sa. Ďalším tradičným dôvodom pre zdobenie tela je 

viera v nadprirodzené a magické schopnosti tetovania alebo inej ozdoby (Fiksa, 2011). Niektorí 

siahajú po skrášľovacích telesných modifikáciách v domnienke, že keď budú vyzerať odlišne 

až extravagantne, budú ľahšie identifikovateľní a zapamätateľní (Černý, 2012). Existuje viacero 

spôsobov, ktorými si jedinci nechávajú skrášľovať svoje telo. Najviac prezentovaným býva 

tetovanie, ale svojich zástancov si našli aj plugy, tunely a piercingy. 

Tetovanie vyjadruje zdobenie ľudského tela metódou vpravovania pigmentových častíc do 

vrchnej vrstvy kože (z odborného hľadiska ide o mikro-pigmentovú implantáciu) (Rychlík, 

2014). Podľa Kriegelovej (2008, s. 158) je tetovanie „zámerné fyzické narušenie vlastnej 

telesnej integrity s možným cieľom cítiť sa lepšie, alebo fyzicky označiť telo ako spomienku na 

určité závažné udalosti, alebo zmeny v živote jedinca. Telesná modifikácia a zámerné 

sebapoškodzovanie môžu poskytnúť konkrétny fyzický dôkaz o prežívanej kríze, zmierniť pocity 

odcudzenia a preniesť pasívnu skúsenosť do aktívnej reality.“ Táto definícia poukazuje na 

tetovanie ako na určitú patológiu. Spočiatku bolo tetovanie podľa Rychlíka (2014) chápané ako 

sebapoškodzovanie, dnes je vnímané ako prejav neverbálnej komunikácie, ktorou jedinec 

vyjadruje príslušnosť k určitej profesii, subkultúre, prípadne úchylke. 

Pri piercingu dochádza k prepichovaniu rôznych častí tela a vkladaní ozdôb a šperkov do 

zhojených otvorov. Šperky sú väčšinou z chirurgickej ocele z antialergického kovu nióbu, 

alebo z umelých hmôt. K najčastejším miestam ich aplikácie patria uši, obočie, nos, jazyk, pery, 

brada, bradavky, pupok, ale aj mužské a ženské genitálie. Pri aplikácii piercingu ide podobne 

ako pri tetovaní o prejav neverbálnej komunikácie (Hartl, 2014). Piercing má estetickú, rituálnu, 

ale aj sociálnu funkciu. Niekto si ho dáva z duchovných alebo náboženských dôvodov, iný zas 

pre estetickú hodnotu, pre sexuálne uspokojenie alebo pre sebavyjadrenie (Soukup, 2014). 

Tunely sú prstencového tvaru, ktorý umožňuje cez nich vidieť. Plugy sú masívne kúsky, ktoré 

sú na rozdiel od tunelov plné. Používajú sa k vylepšeniu piercingu a zabráneniu jeho 
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zmršťovaniu. Ide vlastne o piercingové šperky určené na zdobenie ucha, patriace medzi 

extrémne piercingy. 

Kristová (2009) definuje vzhľad a úpravu zovňajšku ako formu neverbálnej komunikácie. 

Osobná upravenosť sestry pôsobí pozitívne na pacienta, ovplyvňuje jeho postoj, správanie, ale 

aj konanie k nej. Medzi základné súčasti úpravy zovňajšku sestry a zdravotníckych 

pracovníkov patrí primeraná vôňa, čistý vyhladený pracovný odev, čistá pracovná obuv, 

primeraná úprava tváre, čisté, upravené, nenalakované nechty, sanovaný chrup a dodržiavanie 

osobnej hygieny.  

Viditeľné tetovanie na tele zdravotníckeho personálu nemusí byť podľa Ševčovičovej, 

Dzimkovej (2020) tolerované zo strany pacientov ani samotného zamestnávateľa. Výsledky 

zahraničných štúdií potvrdili rôzne reakcie pacientov voči ošetrovaniu potetovanými 

zdravotníkmi. Po modifikáciách zdobenia ľudského tela však z rôznych dôvodov siaha stále 

viac mladých ľudí. 

Zdravotnícke prostredie vyžaduje od personálu odbornú kvalifikáciu a primerané schopnosti. 

Nosenie uniformy vzbudzuje úctu a rešpekt, pričom v zdravotníckom prostredí sa dbá na 

neutrálny a seriózny vzhľad zamestnancov. Viditeľné telesné modifikácie môžu pôsobiť 

negatívne na image zdravotníckeho pracovníka. 

 

Cieľ 

Vzhľadom na dostupné výsledky výskumov zaoberajúcich sa prítomnosťou skrášľovacích 

telesných modifikácii v zdravotníckom prostredí bolo cieľom našej štúdie zistiť, ktoré 

skrášľovacie telesné modifikácie zdobia telo zdravotníckeho personálu. Zároveň tiež zmapovať 

skúsenosti zdravotníkov s reakciami okolia na prítomnosť viditeľného zdobenia tela. 

 

Súbor 

Štúdie sa zúčastnilo spolu 339 respondentov. Najpočetnejšiu skupinu 30,1 % (n = 102) tvorili 

sestry/pôrodné asistentky (PA) s dĺžkou praxe menej ako 5 rokov a 6 – 15 rokov (29,2 %, n = 

99). Najmenšie zastúpenie 17,4 % (n = 59) mali zdravotníci s dĺžkou praxe viac ako 16 – 25 

rokov. V prieskumnej vzorke dominovali ženy (96,8 %; n = 328). Najširšiu základňu až 43,4 

% (n = 147) zo všetkých respondentov tvorili sestry/PA s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 

a vysokoškolským vzdelaním II. stupňa (32,4 %, n = 110). Najpočetnejšiu skupinu 32,7 % (n = 

111) tvorili sestry/ PA vo veku 21 – 30 rokov, naopak najmenšie 1,5 % (n = 5) zastúpenie mali 

sestry/PA nad 60 rokov. 

 

Metodika 

Pre zber údajov od sestier/PA bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. 

Výber respondentov bol zámerný. Kritérium výberu bola ochota spolupracovať a registrácia 

v stavovskej organizácii. Distribúcia dotazníkov do mailových schránok registrovaným sestrám 

a PA sa uskutočnila po súhlasnom vyjadrení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

(SK SaPA). Elektronicky zber dát prebiehal v termíne november – december 2019. Spracovanie 

výsledkov sa uskutočnilo automatickým vyhodnotením odpovedí v softvéri webového portálu 

Survio.com a v programe MS Excel.   

 

Výsledky 

Pri mapovaní prítomnosti skrášľovacích techník na tele zdravotníckeho personálu nás 

zaujímalo, ktoré telesné modifikácie zdobenia nepôsobia na respondentov rušivo, ak zdobia telo 

zdravotníckeho pracovníka. Sestry a PA sa tak vyjadrovali k prítomnosti viditeľných 

skrášľovacích techník u svojich kolegov, pričom sa mohli vyjadrovať k viacerým ponúkaným 

možnostiam odpovedí. 
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               Graf 1 Pozitívne vnímanie konkrétnych skrášľovacích techník na tele zdravotníckeho personálu 

                Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Výsledky preukázali, že ak telo zdravotníckeho personálu zdobí tetovanie, na 58,1 % (n = 197) 

sestier/PA to nepôsobí rušivo. Nevadí im ani výrazná farba vlasov 42,5 % (n = 144) alebo 

extravagantný účes 33,9 % (n = 115). Naopak, najmenej rušivo pôsobili na sestry a PA tunely 

v ušiach (16,2 %, n = 55) a plugy v ušiach (14,7 %, n = 50). 

Zaujímalo nás, ktoré konkrétne skrášľovacie telesné modifikácie majú na svojom tele 

sestry/PA. 

 

 
                        

                        Graf 2 Skrášľovacie techniky na tele zdravotníckeho personálu 

                        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Väčšina (73,2 %; n = 248) sestier/PA nemá na tele žiadne modifikácie zdobenia ľudského tela, 

ale 22, 1% (n = 75) potvrdilo, že má tetovanie. Najmenej (0,6 %; n = 2) sestier/ PA nosí plugy. 

Napriek tomu, že väčšina sestier/PA nemá žiadne skrášľovacie techniky telesného vzhľadu, 

zaujímalo nás, kde najčastejšie aplikujú takéto skrášľovacie zásahy.  

 

Výsledky potvrdili, že väčšina (71,1 %, n = 41) sestier/PA nemá na tele žiadne miesto ozdobené 

skrášľovacími modifikáciami. Najviac majú skrášlené horné končatiny (9,4 %, n = 32) alebo 

zhodne nohy a uši (8,8 %, n = 30). Ďalším miestom, ktoré sestry/PA uviedli bol chrbát 6,8% (n 

= 23). Na brade, prsníku alebo intímnych oblastiach nemali respondenti žiadnu modifikáciu 

skrášľovania tela. 
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Tabuľka 1 Miesta na tele, na ktorom máte skrášľovacie techniky 

 
Početnosť (n) % 

 
Početnosť (n) % 

obočie 9 2,7 horné končatiny 32 9,4 

nos 9 2,7 hrudník 10 2,9 

uši 30 8,8 prsník 0 0 

pera 4 1,2 chrbát 23 6,8 

jazyk 6 1,8 brucho 17 5,0 

brada 0 0 zadok 1 0,3 

iná časť tváre 2 0,6 dolné končatiny 30 8,8 

krk 7 2,1 intímne oblasti 0 0 

n – početnosť v absolútnych číslach, % - početnosť v percentách 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V zdravotníckom povolaní bývajú najviac viditeľné skrášľovacie telesné modifikácie na 

odhalených častiach tela, čo podľa zaužívaného nosenia zdravotníckej uniformy predstavujú 

predovšetkým ruky a nohy. V štúdii sme preto zisťovali, či sa sestry/PA stretli niekedy 

s odmietavým postojom pacientov pri ošetrovaní, ak telo ošetrujúceho personálu zdobil napr. 

piercing alebo tetovanie. 

 
Tabuľka 1 Skúsenosti respondentov s odmietavým postojom pacienta k ošetrujúcemu personálu s tetovaním 

a piercingom 

 Početnosť (n) % 

áno 45 13,3 

nie 260 76,7 

neviem 34 10,0 

n – početnosť v absolútnych číslach, % - početnosť v percentách 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Najviac, až 76,7 % (n = 260) sa nestretlo s odmietavým prístupom pacienta, ak ho ošetrovala 

sestra/PA, ktorej telo zdobia rôzne modifikácie. Menšiu skupinu 13,3 % (n = 45) tvorili sestry/ 

PA, ktoré mali opačnú skúsenosť. 

 

Diskusia 

Tetovanie získava na popularite, aj spoločenskej akceptácii, ale v niektorých povolaniach 

vyvolávajú zo strany zamestnávateľov obavy. Niektoré pracoviská v zahraničí od sestier 

vyžadujú skrytie veľkých tetovaní počas služby. Stále existujú zariadenia, ktoré nedovoľujú 

svojim sestrám mať viditeľné tetovanie alebo piercing akéhokoľvek druhu. Neškodné tetovania 

(napr. srdcia, mená) nemusia byť problémom. Na druhej strane tetovanie, ktoré by sa mohlo 

považovať za urážlivé, by mohlo sťažiť hľadanie a udržanie práce v zdravotníctve (Scrubs, 

2018). Pri zisťovaní prítomnosti tetovania, piercingu a iných foriem zdobenia tela u sestier/PA 

sme v našej štúdii zistili, že 73,2 % sestier/PA nemá na sebe žiadne telesné modifikácie 

zdobenia. Pätina opýtaných však potvrdila, že má na tele tetovanie a 9,4 % nosí piercing. Ako 

najčastejšie miesta zdobenia ľudského tela uvádzali sestry/PA horné a dolné končatiny. Uši a 

chrbát má zdobených zhodne 6,8 % sestier/PA. Z uvedených zistení vyplýva, že sestry/PA majú 

zdobenia na viditeľných miestach, ktoré si pri ošetrovaní môžu všimnúť aj pacienti. 

O tom, že skrášľovacie telesné modifikácie prenikli aj do zdravotníctva svedčia realizované 

výskumy, ktoré sa zameriavajú práve na prítomnosť skrášľovacích techník u zdravotníckeho 

personálu a následné reakcie pacientov na kontakt s takýmto personálom. Štúdie Cohena et al. 

(2018) sa na traumatologickom oddelení v Pensylvánskej nemocnici zúčastnilo sedem lekárov. 

Pacienti nevnímali rozdiel v profesionalite a poskytovanej starostlivosti, ktorú im poskytovali 

lekári s tetovaním v porovnaní s lekármi bez tetovania. V štúdii Effenberka (2015) boli 

v nemocnici v Trutnově ošetrovaní počas štyroch mesiacov pacienti zdravotníckymi 
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pracovníkmi s tetovaním. Až dve tretiny pacientov pociťovali rovnakú dôveru voči 

zdravotníckom bez ohľadu na prítomnosť tetovania. Pri realizácii podobných štúdii autori 

natrafili aj na negatívne reakcie. V USA bola uskutočnená iná štúdia z ktorej vyplynulo, že 

sestry s tetovaním a piercingom sú americkými pacientmi hodnotené ako menej kvalifikované 

a zručné ako sestry bez týchto ozdôb (Thomas et al., 2010). Schrieber et al. (2019) zistili, že 

tetovanie alebo piercing u  sestry môže mať negatívny vplyv na ich vzájomný vzťah.  Pacient 

s nepriaznivým vnímaním sestry s tetovaním alebo piercingom môže spochybniť jej schopnosť 

poskytnúť mu adekvátnu starostlivosť.  V našej štúdii sme u 76,7 % sestier/PA zistili, že nemajú 

žiadnu negatívnu skúsenosť s tým, ak pacienta ošetroval personál s tetovaním alebo 

piercingom, pričom mohlo ísť aj o ich vlastnú skúsenosť.  Najviac, až 76,7 % (n = 260) sa 

nestretlo s odmietavým prístupom pacienta, ak ho ošetrovala sestra/PA, ktorej telo zdobia rôzne 

modifikácie. Menšiu skupinu 13,3 % (n = 45) tvorili sestry/ PA, ktoré mali opačnú skúsenosť. 

Mnohé zdravotnícke zariadenia majú prísne nastavené vnútorné predpisy týkajúce sa šperkov, 

tetovania alebo farby vlasov pre zdravotnícky personál (Motluk, 2018). Brusie (2018) 

poukazuje na prístup, ktorý zvolila univerzita v Indiane. Uvedením nového dokumentu do 

praxe zmiernili prísne pravidlá týkajúce sa profesionálneho vzhľadu.  Sestrám tak umožňujú 

mať viditeľné tetovanie, piercing, či výraznú farbu vlasov. Skutočným zámerom zmeny politiky 

bolo upozorniť na starostlivosť zameranú na pacienta, nie na to, ako vyzerá osoba poskytujúca 

túto starostlivosť. Zavedením zmien v pravidlách profesionálneho vzhľadu veria, že sa do 

oblasti ošetrovateľstva podarí prilákať viac ľudí a uznať tak novú generáciu s rôznymi 

hodnotami a presvedčeniami. 

Štúdie naznačujú, že pacientom záleží na tom, ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

vyzerajú. Prednosť dávajú konzervatívnemu výzoru, ktorý zvýrazňuje práve nosenie uniformy. 

Vzhľadom na to nie je prekvapujúce, že piercing, tetovanie a výrazné vlasy vnímajú ako 

kontroverzné. Jedna štúdia zistila, že piercing do nosa a pier bol spojený s nižším 

hodnotením spôsobilosti a dôveryhodnosti zo strany pacientov aj kolegov z lekárskej oblasti. V 

ďalšej boli poskytovateľky zdravotnej starostlivosti o ženy s nekonvenčným piercingom 

vnímané ako menej profesionálne ako rovesníčky bez piercingu (Motluk, 2018). Pacienti 

dávajú prednosť tomu, aby lekári nosili tradičné oblečenie, čo má vplyv na ich spokojnosť 

(Kalaichandran, 2018). 

V nami realizovanej štúdii sme zisťovali, ako na zdravotníkov pôsobí prítomnosť skrášľovacej 

telesnej modifikácie u iného zdravotníka. Ak telo zdravotníckeho personálu zdobí tetovanie, na 

58,1 % sestier/PA to nepôsobí rušivo, podobne ani výrazná farba vlasov (42,5 %) alebo 

extravagantný účes (33,9 %). Najmenej rušivo pôsobili na sestry a PA tunely v ušiach (16,2 %) 

alebo plugy (14,7 %). Paprocka-Lipińska et al. (2019) v svojej štúdii zisťovali názory 

vysokoškolských študentov na zdravotníckych pracovníkov s viditeľným tetovaním. Študenti, 

ktorí mali tetovanie, akceptujú viditeľné tetovanie u zdravotníckych pracovníkov v podstatne 

väčšej miere (92%) ako tí, ktorí ho nemajú. Považujú za prijateľné mať viditeľné tetovanie, ale 

zároveň uvádzajú, že zdravotníci majú dodržiavať pravidlá týkajúce sa ich fyzického vzhľadu.  

Študenti lekárskych fakúlt boli v názoroch ohľadom obmedzení vzhľadu zdravotníckych 

pracovníkov konzervatívnejší ako študenti z iných fakúlt. 

Notini (2016) konštatuje, že viditeľné tetovanie môže mať na pacienta a príbuzných rôzny 

vplyv. Ako príklad uvádza detského anestéziológa s vytetovanými detskými postavičkami na 

ramene. Deti sú nadšené takým tetovaním a ochotnejšie s ním spolupracujú. V zásade sa 

predpokladá, že lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci by mali vystupovať tak, aby sa ich 

pacienti cítili príjemne. Zdravotnícke povolanie vyžaduje veľkú dôveru a autoritu, pričom v 

mnohých prípadoch môže túto dôveru narušiť práve tetovanie alebo piercing. Pre niektorých 

pacientov je potešujúce, že potetovaní zdravotníci sú takí ako oni. Stále však existuje časť ľudí, 

ktorá si ponecháva negatívny názor na tieto doplnky (Belden, 2017). Podľa výsledkov nášho 

prieskumu 76,7 % sestier/PA uviedlo, že sa nestretlo s odmietavým prístupom pacienta 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC1490068/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC1490068/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=nui,sc
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k ošetrujúcemu personálu, ktorého telo zdobili skrášľovacie techniky. Opačnú skúsenosť však 

potvrdilo 13,3 % sestier/PA.  

 

Záver 

Skrášľovacie telesné modifikácie sa tešia záujmu verejnosti, predovšetkým u mladých ľudí. Je 

preto prirodzené, že prenikajú do všetkých povolaní. Pre zdravotnícke prostredie je zaužívané 

nosenie uniformy a konzervatívny výzor. Na Slovensku preniká body art aj medzi sestry 

a pôrodné asistentky. Podľa výsledkov našej štúdie sa im páči tetovanie i nosenie 

extravagantného účesu, aj keď iba málo sestier/PA má na sebe skrášľovacie telesné 

modifikácie. Pravdepodobne to je príčinou absencie skúseností z negatívnych reakcií 

pacientov, ktorí by protestovali voči ošetrovaniu personálom s viditeľným skrášlením tela. 
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Abstrakt 

Úvod: Používanie vhodných ochranných osobných pracovných pomôcok vytvára fyzické 

bariéry medzi zdravotníckym personálom a prameňom nákazy. Cieľom je minimalizovať 

expozíciu, eliminovať prenos a ďalšie šírenie nákazy. Ochranné osobné pracovné pomôcky by 

mali byť používané na základe rizika vystavenia a dynamiky prenosu patogénu.  

Cieľ: Cieľom štúdie bolo zmapovať problematiku používania ochranných osobných 

pracovných pomôcok zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach 

v čase epidémie Covid-19.  

Metódy: Pre získanie údajov bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. 

Prieskumnú vzorku tvorilo 102 respondentov, zo 100% zastúpením žien. Výber respondentov 

bol zámerný. Dodržali sme základné etické princípy pre prieskum. Zber dát sme realizovali od 

16.12.2020 do 04.01.2021 v dvoch nemocniciach  na východe Slovenska.  

Výsledky: Pri výkone svojho povolania je 80% respondentov najviac exponovaných 

biologickým rizikovým faktorom. Väčšina (89%) opýtaných uviedla, že sú dostatočne 

edukovaní o potrebe správneho používania ochranných osobných pracovných pomôcok, ktoré 

57% opýtaných používa pri všetkých pracovných činnostiach. Najčastejšie používanými 

ochrannými pomôckami sú rukavice (80%) a tvárové rúško (55%), ktorými v čase realizácie 

prieskumu zariadenia disponovali v dostatočnom množstve. 

Záver: Zlepšovanie bezpečnosti pri práci možno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním 

preventívnych opatrení a dodržiavaním konkrétnych odporúčaní, ktorými sa zlepšia pracovné 

podmienky a eliminujú riziká podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a 

iných poškodení zdravia z práce. 

 

Kľúčové slová: ochranné osobné pracovné pomôcky, pracovné prostredie, rizikové 

determinanty, prevencia  

 

 

Abstract 

Introduction: The use of appropriate personal protective work aids creates physical barriers 

between healthcare personnel and the infection. The aim of using these is to eliminate the 

exposition of a worker and to reduce the risk of contamination and further spread of the disease. 

Personal protective work aids should be used according to the risk of exposition and the 

dynamics of the pathogen spread. 

Objective: The main objective of the study was to depict the relation between and the use of 

personal protective work aids of healthcare workers in selected healthcare institutions during 

the COVID-19 pandemic. 
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Methodology: Our own created questionnaire was used to collect the data needed. Our test 

group consisted of 102 women respondents. The choice of respondents was intentional. When 

carrying out the experiment, basic ethical reasearch principles were kept. The data collection 

was executed in two hospitals in Eastern Slovakia from 16.12.2020 to 04.01.2021. 

Findings: 80% of respondents are exposed to biological risk factors when doing their duties at 

work. Most of them (89%) claimed to be satisfyingly educated about the correct use of personal 

protective work aids, which are used by doing all their duties by 57% of respondents. Gloves 

(80%) and face masks (55%) were claimed to be used by most respondents. Gloves and face 

masks were in stock in the above mentioned healthcare institutions in sufficient amount. 

Conclusion: Improvement of the safety of the working environment can be achieved by carrying 

out safety precautions and keeping safety recommendations which can contribute to 

improvement of working conditions and which also eliminate the risk of work injuries, diseases 

connected with carrying out duties at work and other occupational health defects.  

 

Key words: personal protective work aids, working environment, risk determinants, prevention 

 

 

Úvod 

Používanie vhodných ochranných osobných pracovných pomôcok vytvára fyzické bariéry 

medzi zdravotníckym personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu 

rizikového faktora, eliminovať prenos a ďalšie šírenie nákazy. Ochranné osobné pracovné 

pomôcky by mali byť používané na základe rizika vystavenia a dynamiky prenosu patogénu. 

Právo na ochranu života a zdravia je základným právom ľudského jedinca. Zlepšovanie 

bezpečnosti pri práci možno zefektívniť predovšetkým vykonávaním preventívnych a 

konkrétnych opatrení pre zlepšenie pracovných podmienok, elimináciu rizík podmieňujúcich 

vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 

Ochranu zdravia pri práci definujeme ako súhrn opatrení, ktoré spočívajú v predchádzaní 

vzniku a šírenia ochorení, v obmedzení ich výskytu, v zlepšovaní zdravia prostredníctvom 

starostlivosti o zdravé životné podmienky, starostlivosti o pracovné podmienky a zdravého 

spôsobu života (Tomek, Seidl, Šefčík, 2010). Zdravie pracovníkov má byť zodpovedným 

spôsobom chránené. Dlhodobé udržanie pracovnej schopnosti a odpovedajúcej výkonnosti v 

práci spolu s požiadavkami zachovania zdravia pri práci vyžaduje nielen pasívnu formu, ale 

hlavne aktívny prístup označovaný pojmom podpora zdravia. Prvky pracovného procesu, 

akými sú pracovné postupy, pracovné podmienky, organizácia práce, ale aj korektné 

medziľudské vzťahy na pracovisku, by mali byť bezpečné, s minimálnym dopadom na zdravie. 

Samotná filozofia ochrany zdravia pri práci vníma pracovníka ako osobu s telesnou, psychickou 

a sociálnou pohodou pri výkone práce. Zdravý pracovník je teda základ efektívneho výkonu 

(Tuček, Cikrt, Pelclová, 2005; Fathi, Gavalierová, 2020). Práca a pracovné prostredie teda 

patria k významným determinantom zdravotného stavu jednotlivca i celej spoločnosti. 

Lumnitzer a kol. (2014) hovoria, že ochranu zdravia pri práci možno realizovať tromi 

spôsobmi. A to vytvorením pracovného prostredia bez pôsobenia zdraviu škodlivých 

determinantov, prostriedkami skupinovej prevencie a prostriedkami individuálnej ochrany. 

Efektívnejšia je skupinová prevencia zameraná na všetkých pracovníkov, ktorí by mohli byť 

vystavení pôsobeniu škodlivých faktorov a za jej realizáciu nesie zodpovednosť zamestnávateľ. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 

ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné 

prostriedky. Osobné ochranné pracovné prostriedky poskytuje zamestnávateľ svojmu  

zamestnancovi ak nemožno nebezpečenstvo vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, 

prostriedkami kolektívnej ochrany, metódami a formami organizácie práce bezplatne a sú 

predovšetkým určené na individuálne použitie. Zamestnanci sú povinní dodržiavať všetky 
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dostupné opatrenia na ochranu zdravia (Kopecký, 2011; Kordošová, 2014). Padyšáková a 

Musilová (2012) uvádzajú, že ochrana zdravia pri práci sestier predpokladá efektívny 

manažment práce vychádzajúci z poznania rizikových faktorov, zavedení technických, 

organizačných opatrení a efektívnej cieľavedomej prevencii poškodenia zdravia. Dimunová 

a kol. (2013) uvádzajú, že pracovné prostredie predstavuje pracovisko, pracovné miesto a 

mnoho ďalších faktorov. V pracovnom prostredí pôsobí na človeka viacero záťažových 

faktorov. Sú ovplyvnené režimom práce a odpočinku, ale aj technickým vybavením pracovného 

prostredia.  Medzi záťažové, zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného prostredia patria 

fyzikálne faktory (hluk, neionizujúce a ionizujúce žiarenie), chemické faktory (karcinogény, 

mutagény), biologické faktory (baktérie, vírusy, huby, parazity) a iné faktory práce a 

pracovného prostredia (psychická a senzorická záťaž), ale aj faktory ekonomické. ktoré podľa 

súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia. Poškodenie 

zdravia zamestnanca pri výkone práce je nežiadúcim javom, ktorý so sebou prináša morálnu aj 

ekonomickú ujmu (Šulcová a kol., 2012; Fathi, 2016).  

Naopak podmienky, ktoré nepôsobia na zdravie ľudí nepriaznivo, chránia ho a pozitívne 

ovplyvňujú nazývame zdravé pracovné podmienky (Šulcová a kol., 2012). Podľa Vyhlášky MZ 

SR č. 542/2007 Z. z. je pracovné prostredie súbor priestorových, materiálnych, fyzikálnych, 

chemických, mikroklimatických, fyziologických, psychologických, sociálnych a iných 

podmienok, v ktorých prebieha výrobný, resp. pracovný proces a ktoré ovplyvňujú výsledky 

výroby, resp. práce, motiváciu, výkon, psychiku, bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Podľa 

nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. medzi osobné ochranné pracovné prostriedky nezaraďujeme  

napríklad bežný pracovný odev (uniforma a obuv), prostriedok, ktorým záchranné zložky 

poskytujú pomoc. V praxi sa používa viacero ochranných pracovných pomôcok určených na 

ochranu hlavy, sluchu, zraku a tváre, pomôcky pre ochranu dýchacích orgánov, končatín, trupu 

a brucha, kože alebo na ochranu celého tela a iné. Osobné ochranné pracovné prostriedky 

poskytované zamestnávateľom zamestnancovi musí byť prístupný vždy v prípade potreby a 

musia spĺňať požiadavky na zabezpečenie účinnej ochrany pred existujúcimi nebezpečenstvami 

a predvídateľnými nebezpečenstvami, nesmú zvyšovať riziko, musia vyhovovať 

ergonomickým požiadavkám. Osobný ochranný pracovný prostriedok má byť v zásade 

používaný jedeným zamestnancom (Kordošová, 2011; Lumnitzer a kol., 2014; Dimunová, 

2014). Ako uvádza Pražský (2012) zamestnanci v zdravotníctve používajú ochranné osobné 

pracovné prostriedky, ktoré sú buď jednorazové, po použití likvidované alebo na opakované 

použitie v sterilnej alebo v nesterilnej forme.  

 

Cieľ 

Zmapovať používanie osobných ochranných pomôcok pri práci zdravotníckych pracovníkov 

vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.   

 

Súbor  

Prieskum bol realizovaný na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení v dvoch 

nemocniciach Slovenska (Rimavská sobota – RS a Rožňava – RV) od 16.12.2020 do 

04.01.2021. Výber respondentov bol zámerný. Kritériom výberu bola ochota spolupracovať 

a pracovné zaradenie na pozícii sestra/praktická sestra na lôžkovom oddelení nemocnice. Do 

prieskumu sa zapojilo a dotazník vyplnilo 102 respondentov, z čoho bolo n=102 žien (100%) 

a n=0 mužov (0%). V nemocnici Rožňava sme distribuovali 58 dotazníkov a v nemocnici 

Rimavská Sobota 44 dotazníkov. Z nemocnice Rožňava sa nám vrátilo 58 vyplnených 

dotazníkov, z čoho bolo n=46 (79%) sestier a n=12 (21%) praktických sestier a z nemocnice v 

Rimavskej Sobote taktiež všetkých 44 diseminovaných dotazníkov, ktoré vyplnilo n=34 (75%) 

sestier a n=10 (25%) praktických sestier. Z celkového počtu 102 rozdaných dotazníkov sa nám 

teda vrátilo 102, čo predstavuje návratnosť 100%. 
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Metodika 

Metódou zberu údajov bol anonymný dotazník vlastnej konštrukcie. Pri konštruovaní 

prieskumného nástroja sme vychádzali z teoretických poznatkov a tiež z osobných skúseností. 

Dodržali sme základné etické prístupy pre prieskum a dotazníky sme distribuovali až po 

schválení etickou komisiou príslušného zariadenia. Získané dáta sme analyzovali 

a vyhodnocovali pomocou jednoduchej deskriptívnej štatistiky v počítačovom programe MS 

Excel.  

 

Výsledky 

Zaujímali sme sa, ktorým rizikovým faktorom pracovného prostredia sú respondenti vystavený 

na svojom pracovisku. 

 

 
Graf 1 Rizikové faktory pracovného prostredia (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Najviac sestier a praktických sestier z obidvoch zariadení uviedlo, že sú exponované najmä 

faktorom biologickým (RS 29%, RV 34%). Nasledovali faktory psychosociálne, fyzikálne 

a nakoniec chemické (graf 1). 

 

Ďalej sme zisťovali, akým spôsobom sa snažia respondenti na svojich pracoviskách 

predchádzať možným rizikám, pričom mohli uviesť na otázku viacero odpovedí (graf 2). 

 

 
Graf 2 Spôsoby predchádzania možným rizikám (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Možným rizikám v pracovnom prostredí respondenti predchádzajú používaním osobných 

ochranných pracovných pomôcok. Najčastejšie používanou ochrannou pomôckou je na oboch 

skúmaných pracoviskách rúško, rukavice, tvárová maska a ochranný plášť (graf 3). 

Respondenti mohli vyberať z viacero odpovedí. 

 

 
Graf 3  Najčastejšie využívané ochranné osobné pracovné pomôcky (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V súvislosti s používaním OOPP je dôležité nielen ich správna voľba, ale aj správne 

používanie. Zisťovali sme, či si respondenti vedia správne obliecť ochranné osobné pracovné 

pomôcky. 

 

 
Graf 4 Správnosť obliekania OOPP (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na otázku, či si respondenti vedia správne obliecť ochranné osobné pracovné pomôcky 

(OOPP). Kladne sa vyjadrilo 34% (n=35) sestier a 11% (n=11) praktických sestier z Rožňavy, 

30% (n=32) sestier a 10% (n=10) praktických sestier z Rimavskej Soboty (graf 4).  
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zanedbávaní používania ochranných osobných pracovných pomôcok neraz môže dôjsť k 

pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania 

Výsledky viacerých štúdii potvrdzujú dostatok vedomosti zdravotníckych pracovníkov o 

osobných ochranných pracovných pomôckach. Napriek tomu je potrebné si vedomosti neustále 

rozširovať novými poznatkami. Vedomosti zdravotníckych pracovníkov súvisiace s danou 

problematikou prispievajú k správnemu používaniu a vhodnému výberu ochranných osobných 

pracovných pomôcok. Naše získané údaje sme porovnávali s výsledkami prieskumu, ktorý bol 

realizovaný u zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom ústave v juhovýchodnej Nigérii. 

Ako uvádza Aguwala s kolektívom (2016) v Nigérii sa tohto prieskumu zúčastnilo 511 

respondentov, z toho iba 22 respondentov (4,3%) tvrdí, že vždy pri svojej práci používa vhodné 

ochranné osobné pracovné pomôcky, zatiaľ čo väčšina 489 respondentov (76,1%) ochranné 

osobné pracovné pomôcky pri vykonávaní pracovnej činnosti nikdy nenosí. Každý 

zdravotnícky pracovník je na svojom pracovisku vystavený mnohým faktorom pracovného 

prostredia.  

Respondenti uviedli, že sú najviac ohrození biologickým faktorom. Túto možnosť odpovede 

zvolilo 35 sestier (34%) a 8 praktických sestier (8%), 30 sestier (29%) a 9 praktických sestier 

(9%) z Rimavskej Soboty. Prítomnosť psychosociálnych faktorov na svojom pracovisku vníma 

17 sestier (17%) a 2 praktické sestry (2%) z Rožňavy a 12 sestier (12%) a 4 praktické sestry 

(4%) z Rimavskej Soboty. Fyzikálne faktory prítomné v pracovnom prostredí daného oddelenia 

uviedlo 16 sestier (16%), 1 praktická sestra (1%) z Rožňavy a  8 sestier (8%) a 1 sestra (1%) z 

Rimavskej Soboty. Chemické faktory udalo 10 sestier (10%), 3 praktické sestry (3%) z 

Rožňavy. Z Rimavskej Soboty to bolo  7 sestier (7%) a 3 praktické sestry (3%). Gimeno a 

kolektív (2004) tvrdí, že z výsledkov prieskumu realizovaného u zdravotníckych pracovníkov 

vo verejnej nemocnici v Kostarike, vyplynulo, že chemickým faktorom nebezpečenstva je 

vystavených 210 respondentov (45,9%) z celkového počtu 457 respondentov. Biologickým 

faktorom nebezpečenstva bolo exponovaných 383 respondentov zo 475 čo znamená (80,6%). 

Fyzikálnym faktorom nebezpečenstva 110 respondentov zo 475 čo znamená (23,2%). 

Pracovníci sú na svojich pracoviskách vystavený mnohým faktorom nebezpečenstva a preto je 

dôležité používať pri pracovnej činnosti rôzne ochranné pracovné pomôcky. Naši respondenti 

využívajú najčastejšie na ochranu pri výkone svojho povolania nasledovné OOPP. V Rožňave 

na pracovisku najčastejšie používajú tvárové rúška, čo uviedlo 29 sestier (52%) a 9 praktických 

sestier (16%) a taktiež 15 sestier (27%) a 3 praktické sestry (30%) z mesta Rimavská Sobota. 

Tvárovú masku využíva 15 sestier (15%), praktické sestry v Rožňave odpoveď neuviedli. V 

Rimavskej Sobote využíva masku 7 sestier (7%) a 2 praktické sestry (2%). Jednorazové 

rukavice používa 36 sestier (35%) a 6 praktických sestier (6%) z Rožňavy 32 sestier (31%) a 8 

praktických sestier (8%) z Rimavskej Soboty a na ochranu tváre používajú štít, čo uviedlo len 

5 sestier (5%)  2 praktické sestry (2%) z Rimavskej Soboty. Štít z Rožňavy využívajú len 4 

sestry (4%) a 3 praktické sestry (3%). Okuliare používajú pri svojej práci taktiež len 4 sestry 

(4%) a 1 praktická setra (1%) a z Rimavskej Soboty nosia okuliare 3 sestry (3%), 2 praktické 

sestry (2%). Odev využívajú len 2 sestry (2%) a 2 sestry (2%) z mesta Rožňava a Rimavská 

Sobota. Plášť nosí ako ochrannú pracovnú pomôcku 8 sestier (8%) a 1 praktická sestra (1%) z 

Rožňavy. V Rimavskej Sobote plášť nosí 9 sestier (9%) a 3 praktické sestry (3%). Čiapku 

využívajú 2 sestry (2%) a 2 sestry (2%) v Rožňavy a Rimavskej Soboty a 1 praktická sestra 

(1%) z Rimavskej Soboty. Yildiz (2020) uvádza výsledky štúdie, ktorej sa zúčastnilo 553 

zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v centre Turecka. Výsledky preukázali, že zo 

zdravotníckych pracovníkov používa rúška, rukavice 549 respondentov a to je (99,3%), 492 

respondentov používa ochranné okuliare (89%), 492 respondentov (89%)  nosí zástery. Je 

možné tvrdiť, že zdravotnícky pracovníci, či už na Slovensku v našich vybraných 

zdravotníckych zariadeniach alebo v zahraničí používajú rôzne druhy ochranných pracovných 

pomôcok pri výkone svojho povolania. 
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Záver 

Zdravie pracovníkov má byť zodpovedným spôsobom neustále chránené. Dôležité je 

dodržiavať platné legislatívne opatrenia, poznať rizikové faktory daného pracovného 

prostredia. Vzhľadom na meniace sa situácie na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych 

zariadení je dôležité reagovať flexibilne a prijímať rozhodnutia v záujme ochrany zdravia aj v 

súvislosti s aktuálnou situáciou. Zdravie pracovníkov môže potencionálne ohroziť množstvo 

rizikových faktorov. V posledných rokoch sa vyprofilovala ako vysoko účinná metóda 

prevencie a ochrany zdravia pri práci práve metóda hodnotenia zdravotných rizík aj s 

následným eliminovaním a riadením zistených rizík. Práve osobné ochranné pracovné 

prostriedky sú určené na elimináciu vplyvu nebezpečných, škodlivých faktorov práce alebo na 

zmiernenie účinkov vplývajúcich na človeka v pracovnom prostredí. V práci zdravotníckeho 

pracovníka sa v súvislosti s pracovným zaradením a miestom výkonu práce používa viacero 

ochranných pracovných pomôcok určených na ochranu hlavy, sluchu, zraku a tváre, pomôcky 

pre ochranu dýchacích orgánov, končatín, trupu a brucha, kože alebo na ochranu celého tela. 

Na základe teoretických podkladov, výsledkov našej štúdie a v súlade so závermi iných štúdií 

vidíme priestor pre neustálu edukáciu zdravotníckych pracovníkov, cyklické monitorovanie 

rizík v pracovnom prostredí a flexibilné zavádzanie potrebných opatrení pre ochranu zdravia 

pri práci zdravotníckych pracovníkom.  
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Abstrakt 

Úvod: Profesionalizmus je fundamentálny koncept v ošetrovateľstve. Zahŕňa súbor hodnôt, 

ktoré sú rozhodujúce pre zvýšenie kvality starostlivosti o pacienta a zároveň zlepšujú metódy, 

štandardy a úsudky, ktorými sa každodenne riadia ošetrovateľské postupy. Sestry považujú 

profesionalizmus za nevyhnutnú súčasť svojej profesie. 

Cieľ: Cieľom štúdie bolo zosumarizovať poznatky z kvalitatívnych štúdií zameraných na 

vnímanie profesionality sestrami. 

Metódy: Bol použitý literárny prehľad kvalitatívnych štúdií. Vyhľadávanie bolo realizované v 

decembri 2020 vo vedeckých databázach ProQuest, Scopus, PubMed na základe kľúčových 

slov: professionalism, nurse, practice, qualitative. Na posúdenie metodologickej kvality 

vybraných štúdií bol použitý CASP-Qualitative Research Checklist. Na syntézu výsledkov bola 

použitá tematická syntéza. Celkovo bolo vyhľadaných 1664 štúdií. 

Výsledky: Kritériá splnilo 18 štúdií. Prostredníctvom tematickej syntézy sme identifikovali šesť 

tém: Každodenná prax, Morálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti, Identita sestier, 

Profesionálny rast sestier, Dosiahnutie autonómie, Vzťahy. 

Závery: Naše zistenia môžu byť základom pre skúmanie tohto konceptu v našom 

sociokultúrnom kontexte. 

 

Kľúčová slová: profesionalizmus, sestra, profesia sestry, kvalitatívne štúdie, tematická syntéza 

 

Podporené projektom KEGA 008UK-4/2021 Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve. 

 

 

Abstract 

Introduction: Professionalism is a fundamental concept in nursing. It includes a set of crucial 

values for improving the quality of patient care while improving the methods, standards and 

judgments that guide nursing practices daily. Nurses consider professionalism an essential part 

of their profession. 

Aim: The aim was to summarise findings from qualitative studies focused on nurses´ perception 

of professionalism. 

Methods: The qualitative literature review was adopted. The scientific databases ProQuest, 

Scopus, PubMed, were searched in December 2020. The search        terms were as follows: 

professionalism, nurse, practice, qualitative. To appraise the methodological quality of selected 

studies, the CASP – Qualitative Research Checklist was used. Thematic synthesis was adopted 

to synthesise qualitative findings. A total of 1664 studies were searched. 

Results: The criteria met 18 studies. Six main themes were generated by thematic synthesis: 

Everyday practice, Moral aspects of nursing care, Nurses´ identity, Nurses´ professional 

growth, Achieving autonomy, Relationships. 
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Conclusion: Our findings can be the basis for exploring this concept in our socio-cultural 

context. 

 

Key words: professionalism, nurse, nurse profession, qualitative studies, thematic synthesis 
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Abstrakt 

Úvod: Nová Československá republika vznikla v době, kdy zdraví občana bylo ohrožováno 

nejen somatickým typem onemocnění, ale i onemocněními, jejichž vznik souvisel se 

sociálními a ekonomickými možnostmi jedince (Svobodný, Hlaváčová, 2004). Bylo to velice 

náročné období pro všechen zdravotnický personál.  

Metodika: Práce je založená na historické analýze českých dobových periodik, dokumentů a 

archivních fondů zabývající se s touto problematikou. 

Výsledky: Zdravotnická pracoviště pokračovala ve své práci stejnými metodami a se stávajícím 

personálem jako za Rakousko-Uherska (Kafková, 1992, s. 34). Práce ošetřovatelek všech 

kategorií v lůžkových zařízeních byla ještě na počátku dvacátých let neobyčejně těžká a pro 

ošetřovatelský personál platil čelední řád (Svobodný, Hlaváčová, 2004, s. 183).  Zlepšení tohoto 

stavu přineslo vládní nařízení z března 1927 O úpravě služebních a platových poměrů 

ošetřovatelů (Bébr, 1929, 15). Zdravotní sestry nepracovaly jenom v lůžkových zařízeních, ale 

pracovaly i v sociálních službách, rodinách a v nově vznikající síti poraden pro dospělé i děti 

(Deset let, 1928). Zaměření jejich práce bylo ovlivněno typem zařízení, ve kterých pracovaly.  

Závěr: Aby sestry přispěly ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a ke zlepšení kvality 

péče, bylo nutné zahájit reformu i v přípravě ošetřovatelského personálu, aby se zvýšil počet 

sester, které získaly systematickou přípravu na ošetřovatelských školách (Deset let, 1928, 

Zdravotnická ročenka, 1931). 

 

Příspěvek se vztahuje ke grantovému projektu s názvem: Zdravotní systém první 

Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. 

periferie (20-09470S). 
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Abstract 

Introduction: The new Czechoslovak Republic was established at the time when the citizens` 

health was at risk of both somatic diseases and diseases associated with social and economic 

factors. (Svobodný, Hlaváčová, 2004). It was a very demanding period for the whole healthcare 

staff.  

Methodology: The study is based on the historical analysis of Czech periodicals, documents 

and archival collections of that time dealing with this topic.  

Results: Healthcare facilities continued using the same methods and the same staff as at the 

time of Austrian-Hungarian Monarchy (Kafková, 1992). In early 1920s, nurses` work at all 

categories of inpatient facilities was still very demanding, and family law was in force for the 

nursing staff. Improvement of these conditions was caused by a governmental regulation from 

March, 1927, on Improvements of the Staff and Payment Conditions on Nurses Employed by 

Civil Governmental Therapeutic Institutions and in the General Hospital in Prague (Bébr, 

1929). Besides being employed by inpatient facilities, nurses also worked in social services, 

families and in the network of newly established counseling facilities for adults and children 

(Ten Years, 1928). The focus of their work was influenced by the type of the facility for which 

they were working.  

Conclusion: To improve the nursing contribution to the improvement of the population`s state 

of health, a reform of nursing education was needed to increase the number of nurses who were 

systematically educated at nursing schools (Ten Years, 1928, Medical Yearbook, 1931). 

This paper is a part of the grant project with registration number 20-09470S called „Health 

system of the first Czechoslovak Republic in the context of its national and social composition 

– center vs. periphery“.  
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Abstrakt 

Úvod: Obezita je pandemicky sa vyskytujúce ochorenie, ktoré je problémom zdravia, kvality a 

dĺžky života. Najčastejšie vzniká ako následok energetickej nerovnováhy, nepomerom medzi 

príjmom a výdajom energie.  

Cieľ: Cieľom štúdie bolo zmapovať stravovacie návyky u osôb s nadváhou alebo obezitou.  

Metodika: Zber dát uskutočnili zamestnanci Centra MEDILIFE Zvolen v rámci Dňa na 

prevenciu obezity, v marci 2017. Na zisťovanie stravovacích návykov u osôb s nadváhou 

alebo obezitou bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie distribuovaný vo 

Zvolene zámerným výberom respondentov Do štúdie boli zaradení muži a ženy ochotní 

spolupracovať, ktorí mali pomer obvodu pásu nad normu bez endokrinných príčin. Štúdie sa 

zúčastnilo 210 respondentov. Pri spracovaní získaných údajov bola použitá jednoduchá 

a opisná deskriptívna štatistika. 

Výsledky: Výsledky potvrdili, že nesprávne stravovacie návyky sa významnou mierou 

podieľajú na vzniku zvýšenej telesnej hmotnosti, k čomu prispieva najmä výlučné pitie kávy 

na raňajky, nedostatok času na jedlo počas dňa a následné prejedanie sa vo večerných hodinách. 

Len 11 % (n=22) opýtaných sa stravuje pravidelne 4 – 5x denne, pričom  viac ako tretina 36 % 

(n=69) respondentov sa stravuje prevažne vo fast foodoch. Pitný režim počas dňa dodržiavalo 

iba 22 % (n=42) respondentov. 

Záver: Predisponujúcim faktorom pre vznik nadváhy a obezity sú aj nesprávne stravovacie 

návyky. Príjem potravy je daný stravovacími preferenciami a zvyklosťami jedinca. Zafixovanie 

správnych stravovacích návykov je dôležité v prevencii nárastu nadváhy a obezity. 

 

Kľúčové slová: nadváha, obezita, stravovacie návyky, pitný režim 

 

 

Abstract 

Introduction: Obesity is a widely- spread condition affecting health, life standard and life- 

expectancy. This condition is most often the result of energy imbalance and disproportion 

between energy intake and consumption. 

Objective: The main objective of the study was the analysis of eating habits of  overweight and 

obese people. 

Methodology: The data used in this study was collected by the MEDILIFE staff on The World 

Obesity Day in March 2017. To collect the desired information about eating habits of 



 

147 

 

overweight or obese people, we used our own questionnaire distributed in Zvolen to our test 

group. 210 respondents included men and women with  oversized   waist circumference without 

endocrinal health problems. Simple and descriptive statistics was used in processing the 

collected data. 

Findings: Our findings have justified the role of incorrect eating habit in the increase of body 

weight. These habits are drinking only coffee for breakfast, lack of time for meals during the 

day and subsequent overeating in the night. Only 11% (n=22) of respondents eat regularly four 

to five times a day while more than one third 36% (n=69) of respondents eats mostly in fast 

foods. Only 22% (n=42) of respondents kept drinking regime during the day. 

Conclusion: Incorrect eating habits represent one of the predisposing factors for developing 

overweight and obesity. Food intake depends on diet preferences and eating habits of an 

individual. Learning and maintaining of correct eating habits plays an important role in 

prevention of overweight and obesity. 

 

Key words: overweight, obesity, eating habits, drinking regime 

 

Úvod 

Podľa epidemiologických štúdií sa prevalencia obezity zvyšuje vo všetkých krajinách sveta a 

neustále narastá nielen u dospelých, ale prudký vzostup a rizikový trend pozorujeme už 

v detskom veku. Na Slovensku má problémy s obezitou a nadváhou približne 1,5 – 2 milióny 

osôb, čo znamená, že ňou trpí približne každý štvrtý Slovák. Svetová zdravotnícka organizácia 

vyhlásila obezitu pre jej rozsiahle zdravotné a celospoločenské dôsledky za svetovú epidémiu. 

Boj s ňou považuje za jednu z hlavných priorít. Nárast výskytu nadváhy a obezity je 

v prevažnej väčšine prípadov dôsledkom pôsobenia dnešného životného štýlu a na jej vzniku 

sa výrazne podieľa aj vplyv výživy. 

Obezitu je potrebné chápať ako závažné chronické, recidivujúce, multifaktoriálne podmienené 

ochorenie a súčasne rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku mnohých ďalších ochorení. 

Zároveň sa považuje za druhý najčastejší rizikový faktor predčasnej smrti. Charakterizuje ju 

nadmerné hromadenie telesného tuku vo vzťahu k svalovej hmote s ohľadom na vek, výšku 

a pohlavie. V súčasnosti predstavuje pandémia obezity jeden z najvýznamnejších 

celosvetových zdravotníckych problémov. Rozvíja sa ako dôsledok dlhodobej energetickej 

nerovnováhy a je udržiavaná pokračujúcim zvýšeným energetickým príjmom, ktorý prekračuje 

energetickú potrebu konkrétnej osoby. Energetický príjem je ovplyvnený zastúpením 

jednotlivých zložiek živín v potrave, najmä zvýšenou spotrebou sacharidov a tukov pri 

zníženom príjme bielkovín a vlákniny. Vysoký príjem je závislý aj od prejedania sa, 

nevhodných stravovacích návykov, vplyvu prostredia (Svačina, 2013; Kunešová et al., 2016). 

Dlhodobá pozitívna energetická bilancia zohráva v etiopatogenéze obezity dôležitú úlohu. Ak 

je príjem energie v porovnaní s výdajom vyšší, dochádza ku vzniku pozitívnej energetickej 

bilancie. Nadbytočná prijatá energia sa ukladá vo forme triglyceridov do tukových buniek 

s následným vzostupom podielu telesného tuku. Pozitívna energetická bilancia vzniká ako 

dôsledok nevhodného životného štýlu, najmä zvýšenou konzumáciou tučných a sladkých jedál 

s vysokou energetickou hodnotou, nedostatočným príjmom vlákniny a zníženou pohybovou 

aktivitou až inaktivitou. V súčasnosti je známe postupné a systematické zhoršovanie 

stravovacích zvyklostí, klesajúca spotreba ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov, a naopak 

stúpajúca spotreba údenín, mäsových výrobkov, sladkostí, fastfoodov, alkoholických 

a sladených nápojov, čo má za následok stúpajúcu prevalenciu obezity a nedostatočný príjem 

mnohých nutrientov nevyhnutných v prevencii chronických chorôb (Málková, 2011; 

Štefánikova et al., 2012;  McNaughton et al., 2012; Kissová, 2013; Belovičová a Belovičová, 

2015; Fábryová, 2017).  
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V rámci správnych stravovacích návykov je dôležité jesť pravidelne 4-5 krát denne v menších 

porciách, s posledným jedlom približne 2-3 hodiny pred spaním a preferovať potraviny 

s nízkym glykemickým indexom. Podiel sacharidov v potrave by nemal prekročiť 40-50% 

celkového energetického príjmu. Vhodné sú polysacharidy s pomalým vstrebávaním, ktoré 

udržiavajú hladinu glykémie, obsahujú dostatočné množstvo vlákniny (odporúčaná denná 

dávka je 30g), majú lepší efekt zasýtenia a znižujú riziko vzniku hladu. Patria sem napríklad 

cereálie, zelenina, ryža, celozrnný chlieb. Približne 20-30% denného energetického príjmu by 

mali tvoriť tuky, predovšetkým rastlinného pôvodu. Z celkového denného energetického príjmu 

by asi 20% mali tvoriť bielkoviny. Efektívne znižujú pocit hladu, ochraňujú svalovú hmotu 

a hmotnostné úbytky sú dlhodobejšie udržateľné. Vhodné je kombinovať rastlinné a živočíšne 

bielkoviny. Dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim. Alkoholické nápoje nie sú vhodné 

pre veľký energetický obsah. Počas dňa je potrebné konzumovať dostatok ovocia a zeleniny. 

Strava by teda mala byť dostatočne pestrá, primeraná veku a zdravotnému stavu, s optimálnym 

množstvom minerálov a vitamínov. Netreba zabúdať ani na správny spôsob prípravy 

jednotlivých jedál. Vhodná je príprava v teplovzdušnej rúre, v pare, varením, dusením alebo 

grilovaním bez pridania tuku. Odporúčania týkajúce sa  stabilnej zmeny stravovacích návykov 

by mali byť jednoznačné a praktické. Potrebné je trvalo pracovať na zmene pretrvávajúceho 

obezitogénneho prostredia v prospech zdravých stravovacích prístupov (Kissová 2013; 

Krahulec a kol., 2013; Kissová, 2016).  

 

Cieľ 

Vzhľadom na zvyšujúcu sa prevalenciu obezity bolo cieľom našej štúdie zmapovať stravovacie 

návyky a identifikovať determinanty vzniku nadváhy a obezity u osôb s týmto chronickým 

ochorením.  

 

Súbor  

Prieskumnej štúdie sa zúčastnilo 193 respondentov. Prieskumný súbor pozostával zo 111 žien 

(58%) a 82 mužov (42%) rôznych vekových kategórií, najmenej však vo veku 20 rokov. Úroveň 

dosiahnutého vzdelania respondentov bola pomerne vysoká, keď 42% (n=82) respondentov 

malo ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

 

Metodika 

Metódou zberu údajov bol anonymný dotazník vlastnej konštrukcie. Pri konštruovaní 

prieskumného nástroja sme vychádzali z teoretických poznatkov a tiež z osobných skúseností. 

Výber respondentov bol zámerný. Kritérium výberu bola ochota spolupracovať a pomer 

obvodu pásu nad normu bez endokrinných príčin. Zber dát uskutočnili zamestnanci Centra 

MEDILIFE Zvolen v rámci Dňa na prevenciu obezity, v marci 2017. Z celkového počtu 210 

rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 193, čo predstavuje návratnosť 96,5%. Získané dáta sme 

analyzovali a vyhodnocovali pomocou jednoduchej deskriptívnej štatistiky v počítačovom 

programe MS Excel.  

 

Výsledky 

Pri mapovaní stravovacích návykov respondentov sme sa zaujímali o frekvenciu a množstvo 

prijímanej stravy a nápojov počas dňa, ako aj o najviac preferované jedlá a nápoje a miesta, kde 

dochádza k ich konzumácii. 
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                                 Graf 1 Počet konzumovaných jedál počas dňa 

 

Najviac (44%, n=84) respondentov potvrdilo, že majú zaužívané nezdravé stravovacie návyky, 

keď ráno vypijú kávu a večer potom zjedia všetko. Štvrtina opýtaných uviedla, že sa stravuje 

dvakrát denne, ale neobedujú a 20% (n=38) sa stravuje podobne dvakrát denne, ale vynechávajú 

večeru. Iba 11% (n=22) opýtaných potvrdilo, že sa stravuje 4 – 5 krát denne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Graf 2 Najvýdatnejšia porcia dňa 

 

Pri hodnotení stravovacích návykov sa respondenti vyjadrovali k tomu, ktoré jedlo počas dňa 

je u nich najvýdatnejšie. Nadpolovičná väčšina (55%) potvrdila, že najvýdatnejším jedlom je 

u nich večera. Pre 28% sú najvýdatnejšie raňajky a 17% sa najviac naje počas obeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                  Graf 3 Najčastejšie preferované miesto stravovania 
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nemám pocit smädu
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Respondenti najčastejšie konzumujú stravu vo fast foodových zariadeniach, čo potvrdilo 36% 

(n=69) opýtaných. Reštaurácie vyhľadáva 27% (n=53) respondentov. Doma sa stravuje 20% 

(n=38) respondentov. Najmenej respondentov (17%, n=33) využíva stravovanie v spoločných 

jedálňach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Graf 4 Dodržiavanie pitného režimu 

 

Pitný režim v dôsledku absencie pociťovania smädu nedodržiava 31% opýtaných (n=59) a 47% 

(n=92) nestíha piť z dôvodu časovej vyťaženosti. Len 22% respondentov (n=42) dodržiava 

pitný režim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Graf 5 Preferované nápoje 

 

Výsledky štúdie potvrdili častejšiu preferenciu pitia kolových nápojov a iných sladených 

nápojov (31%, n=61). Až 22% (n=43) respondentov považuje za svoj pitný režim pitie kávy, 

17% opýtaných (n=32) preferuje pitie čajov a 30% (n=57) obľubuje pitie čistej vody prípadne 

neochutených minerálnych vôd.  

 

Diskusia 

Nesprávne stravovacie návyky, nevyvážený príjem a výdaj energie, nedostatok pohybovej 

aktivity, sedavý spôsob života a stresová záťaž predstavujú hlavné determinanty podmieňujúce 

vznik a rozvoj nadváhy a obezity (Fábryová, 2015; Belovičová, Matula, 2017). Výsledky 

deklarujúce nedostatky v stravovaní, najmä nepravidelnosť, večerné pojedanie a nevyváženosť 

príjmu jednotlivých makronutrientov zistili vo svojej štúdii Kánovicsová, Štefániková, 

Jurkovičová (2013). S konzumáciou zeleniny je situácia podobná. Výsledky nášho prieskumu 

poukazujú na skutočnosť, že správne stravovacie návyky sú pre mnoho ľudí niečím neznámym, 

alebo ich ovládajú len v teoretickej rovine. Často dochádza k vynechávaniu raňajok, ktoré 
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17%

30%

káva

typu coca cola

čaj

minerálne vody



 

151 

 

mnohí respondenti nahrádzajú kávou. Výsledky potvrdili nepravidelnosť príjmu denných porcií 

so sklonom k večernému nadmernému príjmu potravy, nakoľko 44% opýtaných namiesto 

raňajok pije kávu. Väčšina jedáva dvakrát do dňa, pričom iba 11% potvrdilo, že stravu prijímajú 

4 – 5 krát denne.  Pomaly jesť taktiež nie je trendom dnešnej doby. Väčšina respondentov (36%) 

našej štúdie preferuje fast food stravovanie. Iba jedna pätina opýtaných sa stravuje doma. 

Výsledky štúdie Programu ozdravenia výživy poukazujú, že stravovanie obyvateľov 

Slovenskej republiky sa naďalej rozvíja v intenciách zvýšeného energetického príjmu, vysokou 

spotrebou živočíšnych tukov a bielkovín a to predovšetkým u staršej vekovej skupiny 

sledovanej populácie. Kunešová (2016) uvádza, že zdravé stravovacie návyky sú jedným zo 

základných krokov v prevencii a liečbe nadváhy alebo obezity. Nesprávne stravovanie priamo 

ovplyvňuje zvýšenie hodnôt nadhmotnosti, obezity a vysokých hladín lipoproteínového 

metabolizmu (Kajaba et al., 2013). Dôležité je zachovať energetickú primeranosť výživy podľa 

pohlavia, veku a vykonávanej činnosti, ako aj proporčné zastúpenie podielu hlavných živín 

v dennom energetickom príjme energie. Dodržiavanie pitného režimu je jednou so súčastí 

správneho stravovania. Výsledky našej štúdie preukázali, že s jeho dodržiavaním má mnoho 

ľudí problém, nakoľko buď nemajú pocit smädu, alebo za pitný režim považujú pitie kávy. 

Dominuje tiež nadmerný príjem sladených a kolových nápojov (31%) pred pitím čistej vody 

alebo neochutených minerálnych vôd (30%).  

Zhrnutím výsledkov z rozličných epidemiologických štúdií a trojročného monitoringu vybranej 

skupiny populácie, realizovaných prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva SR, 

vyplynulo, že stravovanie nášho obyvateľstva je stále energeticky bohaté. Hodnotenie aktuálnej 

situácie sa realizuje jednak pomocou spotrebných údajov Štatistického úradu SR, na základe 

„nakúpených potravín“, ale aj rôznymi projektami a štúdiami zameranými na sledovanie 

výživového stavu vybraných populačných skupín na základe vyhodnotenia „zjedených 

potravín“. Výsledky deklarujú údaje o celkovom energetickom príjme, príjme základných 

živín, vitamínov, minerálov, vlákniny a cholesterolu, o spotrebe soli a príjme tekutín 

s porovnaním s odporúčanými výživovými dávkami. Dlhodobé analýzy ukazujú, že stravovacie 

zvyklosti nášho obyvateľstva nezodpovedajú novému životnému štýlu, ktorý v poslednom čase 

vplyvom civilizačných procesov zaznamenal značné zmeny. Prezentovaný vývoj situácie 

spotreby potravín svedčí aj o trvalom deficite konzumácie zeleniny, ovocia a strukovín. 

Zhrnutím výsledkov epidemiologických štúdií výživového stavu obyvateľov Slovenskej 

republiky, Programu ozdravenia výživy v posledných rokov autori konštatujú, že stravovanie 

obyvateľov Slovenska sa naďalej rozvíja v intenciách zvýšeného energetického príjmu, 

vysokou spotrebou živočíšnych tukov a bielkovín a to predovšetkým u staršej vekovej skupiny 

sledovanej populácie, čo je spojené s nízkou fyzickou aktivitou. Tieto skutočnosti spôsobujú 

u obyvateľov Slovenska asi o 25% vyšší energetický príjem ako sú odporúčané výživové 

dávky, čo sa prejavuje v nadhmotnosti a obezite detí a dospelej populácie. Dôležité je zachovať 

energetickú primeranosť výživy podľa pohlavia, veku a vykonávanej činnosti, ako aj proporčné 

zastúpenie podielu hlavných živín v dennom energetickom príjme energie v priemere 

bielkoviny 10-12%, tuky 30-35%, sacharidy 55-60%. Je potrebné trvalo pracovať na zmene 

pretrvávajúceho obezitogénneho prostredia v prospech zdravých stravovacích prístupov. 

Stratégie odvrátenia epidémie by nás mali učiť zdravo jesť so znížením spotreby tukov a cukrov 

a zvýšením konzumácie ovocia a zeleniny a zvýšením fyzickej aktivity (Kajaba et al. 2013; 

Kissová, 2016). 

 

Záver 

Vedenie populácie k zdravej výžive založené na vedeckých poznatkoch je neodmysliteľným 

prostriedkom univerzálnej prevencie. Efektívna edukácia, podpora motivácie a adekvátnej 

úpravy životného štýlu sú podľa mnohých štúdií jednoznačne efektívne a dostupné prostriedky 

na prevenciu resp. zníženie zdravotných rizík spojených s obezitou (Ukropcová a kol., 2015).  
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Medzi všeobecné postupy je vhodné upraviť veľkosť konzumovaných porcií, znížiť 

energetickú hodnotu potravín a nápojov, jesť pomaly, potravu dobre požuť, pravidelne 

raňajkovať, nekonzumovať žiadne jedlá v nočných hodinách, nepiť alkohol. Zníženie 

energetickej výdatnosti prijímaných potravín je možné docieliť znížením príjmu tukov 

a jednoduchých cukrov, zvýšeným príjmom vlákniny, dodržiavaním pitného režimu. Dôležitá 

je aj sebadisciplína, sebakontrola, zvládanie stresu a záťažových situácií  
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Abstract 

Introduction: There has been an increasing reliance on nurse-reported outcomes (NRO) to 

understand the effect of work environments on the quality of care. The validity of NRO has not 

been examined 

Aim: To summarize the evidence related to NRO in work environment studies, and to discuss 

their validity. 

Methods: A rapid review was conducted. Studies were identified through searches of Medline 

and CINAHL, as well as the reference lists and the gray literature. Evidence of validity were 

extracted and organized according to the unified theory of validity paradigm. 

Results: Of 836 articles, 37 were included. Most studies were cross sectional (n = 36, 97%), 

conducted in North America or Europe (n = 31, 84%), and involved a median of 1338 nurses 

(Q1-Q3, 466 – 11 625) in a median of 64 hospitals (Q1-Q3, 16 – 395). The most frequent 

operationalization of NRO were the perception of the quality of care, security of care and the 

occurrence of adverse events (e.g., falls). Most relied on single global 

estimates, over various recall periods (e.g., past year), and scales (e.g., unipolar). In most 

instances (n = 22, 60%), these variables were dichotomized for the analysis. There is abundant 

evidence that suggest NRO are associated with work environment characteristics (e.g. staffing), 

as well as patient outcomes from independent sources (e.g. 30-day mortality). At the hospital-

level, there is good agreement between nurses with intraclass 

correlation coefficients ranging from 0.61 to 0.80. 

Conclusion: There are numerous studies supporting the validity of hospital-level NRO. Further 

research is required to investigate whether NRO are associated with processes of care. 
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Abstract 

Introduction: Health literacy and ehealth literacy assessment nursing skills are crucial for 

patient care. There is evidence that skills and knowledge on how health literacy and ehealth 

literacy can facilitate the provision of care, is low among nurses. Older adults are considered a 

vulnerable group of the general population, with increased risk for low health literacy. 

Aim: The aim of the study was to present the results of eDelphi survey, which was implemented 

within the framework of the development of a curriculum focused on the enhancement of health 

literacy and ehealth literacy assessment and intervention competencies for nurses.  

Methods: A multi-phase modified Delphi survey was conducted: Phase 1: a literature review; 

Phase 2: a two-round consensus of experts; and Phase 3: a consensus group meeting to finalise 

the list of items. Twenty experts from five European countries participated (Cyprus, Czech 

Republic, Greece, Lithuania, Poland). An e-Delphi study was conducted from September 2020 

to January 2021. 

Results: Four modules, encompassing 13 sub-topics were derived from the Delphi survey: 1.  

Introduction to health literacy and ehealth literacy 2. Communication skills in practice 3. 

eHealth challenges: Feasibility and readability issues, and 4. Health literacy/ehealth literacy 

and patient safety. 

Conclusions: The present finding may support the integration of health literacy and ehealth 

literacy assessment courses in under-graduate and post-graduate nursing curricula, as well as to 

programs on continuing education for registered nurses working with elderly. 

 

Key words: health literacy, ehealth literacy, Delphi survey, nurses 
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Abstrakt 

Úvod: Pracovní prostředí sester je jedním z faktorů, který může mít vliv na nedokončenou péči. 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit souvislost pracovního prostředí sester a nedokončené 

ošetřovatelské péče.  

Metody: Soubor tvořilo 805 českých sester ze 14 nemocnic napříč celou Českou republikou. 

Nedokončená péče byla měřena pomocí dotazníku Vnímání implicitního přidělování 

ošetřovatelské péče (PIRNCA). Na hodnocení pracovního prostředí byla použita Škála 

pracovního prostředí: index práce sester (PES-NWI), která obsahuje 5 subškál. Sběr dat 

probíhal od září do listopadu 2019. 

Výsledky: Průměrné skóre čtyř subškál PES-NWI bylo vyšší než 2,5, co je považováno za 

příznivé pracovní prostředí. Pouze jedna subškála (Personální zajištění a dostatek zdrojů) měla 

průměrné skóre nižší než 2,5. Nejsilnější negativní korelace byla zjištěna mezi celkovým skóre 

PIRNCA a subškálou Personální zajištění a dostatek zdrojů. Čím hůře sestry hodnotily subškálu 

Personální zajištění a dostatek zdrojů, tím častěji uváděly nedokončenou péči. Statisticky 

významné rozdíly byly zjištěny v hodnocení nedokončené péče v závislosti na pracovním 

prostředí (<0,001). Sestry, které hodnotily subškály pracovního prostředí jako příznivé, zároveň 

uváděly statisticky významně méně nedokončené péče. 

Závěr: Pracovní prostředí bylo českými sestrami hodnoceno jako příznivé. Z prvních výsledků 

výzkumu vyplývá, že nedostatek personálu a zdrojů má největší vliv na nedokončenou 

ošetřovatelskou péči.  

 

Klíčová slova: nedokončená ošetřovatelská péče, sestry v nemocnicích, nedostatek personálu, 

výzkum 
 

Podpořeno z programového projektu MZ ČR s reg. č. NV18-09-00420. Veškerá práva podle 

předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.  
 
 

Abstract 

Introduction: Nurse practice environment is one of the factors that can affect unfinished care. 

Aim: The aim of the research was to determine the relationship between nurse practice 

environment and unfinished nursing care.  
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Methods: Sample consisted of 805 Czech nurses from 14 hospitals accross the whole Czech 

Republic. Unfinished care was measured by questionnaire Perceived Implicit Rationing of 

Nursing Care (PIRNCA). To assess the nurse practice environment Practice Environment Scale 

of Nursing Work Index (PES-NWI) was used. Scale contains 5 subscales. Data collection was 

conducted from September to November 2019. 

Results: Mean score of four subscales of PES-NWI was higher than 2.5 suggesting that the 

nursing working envrinoment was favourable. Only one of the five subscales (Staffing and 

resource adequacy) has the mean score below 2.5. The strongest negative correlation was found 

between total score of PIRNCA and subscale Staffing and resource adequacy. The worse nurses 

rated subscale Staffing and resource adequacy, the more often they stated unfinished care. 

Statistically significant differences were found in rating unfinished nursing care in relation to 

nursing working environment (<0,001). Nurses who rated subscales of working environment 

as favourable also stated statistically significantly less unfinished nursing care. 

Conclusion: Working environment was rated by Czech nurses as favourable. The first research 

results showed that Staffing and resource adequacy has the most significant impact on 

unfinished nursing care.  

 

Key words: unfinished nursing care, hospital nurses, lack of staff, research 
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