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ÚVOD  
 

 

Využívání ošetřovatelské terminologie v ošetřovatelské péči a v ošetřovatelské 

dokumentaci má zásadní význam pro sestry působící ve všech oblastech zdravotní 

péče. Standardizovaný ošetřovatelský jazyk hraje stěžejní roli v pojmenování, 

komunikování, organizování a definování ošetřovatelství, stejně tak ve formalizování a 

strukturování ošetřovatelských znalostí a ošetřovatelské praxe. K hlavním benefitům 

využívání jednotného ošetřovatelského jazyka patří lepší komunikace mezi 

ošetřovatelskými profesionály a dalšími poskytovateli zdravotní péče, jasné a 

srozumitelné formulace ošetřovatelských diagnóz a intervencí, transparentní přehled 

ošetřovatelských intervencí zefektivňujících ošetřovatelskou péči, systematičtější sběr 

dat pro hodnocení výsledků ošetřovatelské péče, vyjasnění kompetencí sester, 

zpřehlednění administrace péče, využívání elektronického dokumentování 

poskytované péče. Standardizovaný ošetřovatelský jazyk odráží a vyjadřuje 

ošetřovatelskou činnost. „Když to nemůžeme pojmenovat, nemůžeme to kontrolovat, 

praktikovat, vyučovat, financovat nebo zveřejňovat“. (Clark, Lang 1992, s. 109). 

 

Mezi nejrozšířenější standardizované ošetřovatelské terminologie patří taxonomie 

NANDA-I, NIC a NOC. Jejich historie je delší čtyřiceti resp. dvaceti let (NIC, NOC), 

v současné době jsou využívány pro dokumentování ošetřovatelské péče ve více než 

20 zemích světa, v dalších desítkách zemí jsou pak zkoumány a testovány. V české 

ošetřovatelské praxi se však objevují velmi sporadicky, spíše výjimečně a zpravidla 

jen jako nekomplexní a nesystematické sady ošetřovatelských diagnóz postavené na 

subjektivním úsudku sester.       

 

Předkládaná publikace prezentuje kontext a výstupy výzkumného projektu, jehož 

řešitelský tým se pokusil překlenout gap mezi současnými teoretickými znalostmi a 

výsledky výzkumu a ošetřovatelskou praxi v oblasti ošetřovatelské diagnostiky, 

plánování a dokumentování ošetřovatelské péče. Vytvoření systematického souboru 

ošetřovatelských diagnóz a příslušných ošetřovatelských intervencí implementovaných 

v elektronickém formuláři včetně základních diagnostických nástrojů bylo iniciováno 

aktuálními požadavky reálné ošetřovatelské praxe jednoho sektoru zdravotní péče - 

domácí ošetřovatelské péče. Výstupy projektu, zejména metodika tvorby souborů 

ošetřovatelských diagnóz a ošetřovatelských intervencí, jsou však využitelné ve všech 

specifických oblastech ošetřovatelské péče. Upřímným přáním řešitelů projektu a 

autorů této publikace je, aby výstupy řešeného projektu byly využívány v české 

ošetřovatelské praxi, ve vzdělávání i v dalším výzkumu ošetřovatelských terminologií.  
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PŘEHLED INFORMACÍ K MEZINÁRODNÍM 

TERMINOLOGICKÝM SYSTÉMŮM V OŠETŘOVATELSTVÍ   
 

 

Jana Marečková, Petra Stefanová, Lenka Mazalová, Soňa Bocková  

 

 

 

Úvod  

 

Standardní a mezinárodní terminologie oboru ošetřovatelství je diskutována a 

rozvíjena více než čtyřicet let. To proto, že profesionálové poskytující ošetřovatelskou 

péči a péči porodní asistence mají ve své kompetenci vyhledávání ošetřovatelských 

problémů uživatelů péče a také proto, že jsou kompetentní o vhodné ošetřovatelské 

péči rozhodovat. Ošetřovatelskou diagnostiku a plánování intervencí je nezbytné 

profesionálně formulovat a také dokumentovat. K precizní identifikaci problémů 

pacientů = ošetřovatelských diagnóz slouží mezinárodní diagnostický systém NANDA 

- International. Předkládá standardizované názvy ošetřovatelských diagnóz s číselným 

kódem a jejich definicemi a současně nabízí přehled určujících znaků, souvisejících 

nebo rizikových faktorů diagnóz, podle jejichž přítomnosti lze u pacienta potvrdit 

výskyt konkrétní ošetřovatelské diagnózy a stanovit tak diagnostický závěr.  Precizní a 

doložitelný ošetřovatelský diagnostický závěr je podkladem k rozhodnutí  

o vhodných ošetřovatelských intervencích (činnostech), které u pacienta provádí tým 

ošetřovatelských profesionálů ve spolupráci s týmem dalších zdravotnických 

odborníků.  

 

Součástí vývoje ošetřovatelských věd v zahraničí i České republice je výzkum  

ošetřovatelské diagnostiky, intervencí a hodnocení efektu poskytované ošetřovatelské 

péče.  

 

Primární zdroje k problematice ošetřovatelské diagnostiky jsou publikovány ve 

dvouletých intervalech nakladatelstvím Wiley - Blackwell pod názvem „NANDA - 

International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification“ a primárním zdrojem 

pro klasifikace ošetřovatelských intervencí a výsledků ošetřovatelské péče jsou 

publikace „Nursing Interventions Classification (NIC)“ a „Nursing Outcomes 

Classification (NOC)“ nakladatelství Mosby. NIC a NOC publikace vycházejí každé 

čtyři roky stále ve vyšších a aktuálnějších verzích. 
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Ve zdravotnictví jsou standardizované terminologie užívány od r. 1850. Tehdy byla 

vytvořena Mezinárodní klasifikace nemocí - International Classification of Disseases, 

ICD, kterou plošně využívá lékařská praxe.  Je třeba zmínit, že rozvoj 

ošetřovatelských terminologií je podstatně mladší a že vznikly mnohé specializované 

skupiny, které vytvářely terminologie odděleně. V současnosti zaměřují pozornost na 

formulování  shodných/rozdílných charakteristik existujících terminologií. Americká 

asociace sester  - ANA, American Nurses Association reagovala v roce 1989 

na vývoj ošetřovatelských terminologií tím, že ustanovila komisi zaměřenou na 

databáze s názvem Steering Comitee on Databases. Komise vytvořila kritéria pro 

uznávání ošetřovatelských terminologií, jež v současné době vycházejí z ISO 

standardů pro terminologie. Terminologie uznané ANA jsou podrobeny přísnému 

procesu revize, čímž je zabezpečována jejich kvalita. K terminologiím uznaným ANA 

patří:  

 

Minimum Data Sets - MDS, Minimální/Základní soubory dat zdravotnické statistiky, 

USA (Westra et al., 2008, s. 259, 295). Obsahuje soubor dat, které mají 

standardizované definice s kódy. Tato data jsou shromažďována ke specifickým 

účelům. K popisu ošetřovatelské praxe slouží Nursing Minimum Data Set -NMDS, 

Minimální/Základní soubor ošetřovatelských dat. 

 

Referenční terminologie - např. LOINC - Logical Observation Identifiers Names, 

Logické sledovací identifikátory jmen a SNOMED-CT - Systematized Nomenclature 

of Medicine – Clinical Terminology, Soustavné názvosloví medicíny – klinická 

terminologie. Referenční terminologie jsou používány v klinických informačních 

systémech k tomu, aby propojily pojmy podobného významu. Umožňují odborníkům 

používat termíny vhodné pro jejich vlastní praxi.  

 

Terminologie vzájemného vztahu, jejichž předmětem je ošetřovatelská péče. 

Obsahují termíny používané sestrami k popisu a dokumentování ošetřovatelské péče o 

klienty. Do této kategorie terminologií patří např. NANDA – International - North 

American Nursing diagnosis Association International, NOC - Nursing Outcomes 

Classification a NIC - Nursing Interventions Classification. Dále také klasifikace 

CCC - Clinical Care Classification, ICNP - International Classification of Nursing 

Practice, PNDS-Perioperative Nursing Data Set, OMAHA systém pro komunitní péči 

a dříve Home Health Care Classification, (Westra et al., 2008, s. 295).  
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Zevrubné terminologické klasifikace 

 

Zevrubné nebo úplné  - comprehensive terminologické klasifikace obsahují termíny  

pro popis všech odborností a komponent ošetřovatelské praxe jako celku.  

 

Ke známým a v odborných textech autorů Coenen (2001), Nielsen (1997),  Closkey 

(2000) a Nico (2001), často zmiňovaným zevrubným terminologickým projektům 

v ošetřovatelství patří: NANDA – International - North American Nursing 

Diagnosis Association - International, NIC - Nursing Interventions Classification, 

klasifikace ošetřovatelských intervencí a  NOC - Nursing Outcomes Classification, 

klasifikace ošetřovatelských výsledků. 

 

Představitelé tří uvedených projektů začali v roce 1997 kooperovat za účelem 

vytvoření seriózní a mezinárodně platné ošetřovatelské terminologie. Ta vznikla 

propojením výsledků tří klasifikací a směřuje k produktu s terminologicky a 

odborně korektním pojmoslovím ošetřovatelských diagnóz, cílů a intervencí 

ošetřovatelské praxe. V roce 2001 pak oficiálně vznikla Aliance 3N, propojení 

NANDA – International, NIC a NOC, která představuje efektivní vztah spolupráce 

mezi společenstvím NANDA a Centrem pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou 

efektivitu Univerzity Iowa v USA - Center for Nursing Classification and Clinical 

Effectiveness (Bulechek et al., 2008, s. 7).  

 

Záměrem je poskytnout nelékařské zdravotnické praxi úplný systém klasifikace 

ošetřovatelských fenoménů = terminologie tak, aby byla využitelná v klinické praxi. 

Jde o předložení terminologicky korektních informací, nezbytných pro 

dokumentování ošetřovatelské péče, která je vedena a organizována podle metody 

„ošetřovatelský proces“. Užívání terminologie přináší profesionální data o 

posouzení stavu naplňování lidských potřeb pacientem, o diagnostickém závěru 

naplňování potřeb, o plánování ošetřovatelské péče (intervencí a aktivit), o realizaci 

a vyhodnocování efektu péče. Ideální je, když jsou takové informace (data) uvedeny 

v elektronických dokumentačních - informačních systémech. Taková data lze 

statisticky zpracovat a lze vytvořit přehled incidence oš. problémů / diagnóz, 

množství realizovaných ošetřovatelských intervencí a aktivit, stejně jako sledování 

efektu péče či co a jak bylo v péči provedeno. Tyto postupy je vhodné uplatnit  

i ve vzdělávání ošetřovatelských profesionálů a stejně tak jsou motivací k tématům 

ošetřovatelky orientovaného výzkumu (Johnson et al., 2006, s. 26).  
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NANDA - International   

 

NANDA-Int. je odborným společenstvím- asociací, jejímž posláním je podpora 

vývoje, zdokonalení, šíření a používání standardizované ošetřovatelské diagnostické 

terminologie - ošetřovatelských diagnóz. (NANDA International, 2009, s. 424) 

Organizace vznikla v roce 1982 z Národní konferenční skupiny - National 

konference Group, založené v roce 1973 u příležitosti historicky první americké 

národní konference o klasifikaci ošetřovatelských diagnóz. Vedení Národní 

konferenční skupiny se v roce 1973 ujala Marjory Gordon a v roce 1982, kdy byla 

skupina transformována v organizaci NANDA, se Gordonová stala její první 

prezidentkou a ve funkci setrvala až do roku 1988. S ohledem na celosvětově 

narůstající zájem o terminologii ošetřovatelských diagnóz byla v roce 2002 

přejmenována na NANDA - International [online 2011-11-20]. Od svého vzniku 

asociace NANDA-Int. schválila přes 200 diagnóz pro aplikaci v klinické praxi, pro 

testování, zpřesňování a vytvořila mezinárodní sítě v Brazílii, Argentině, Kolumbii, 

Peru, Venezuele. Navázala spolupráci s řadou významných institucí po celém světě, 

např. s Centrem pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu - Center for 

Nursing Classification and Clinical Effectiveness Univerzity Iowa v USA, 

s Japonskou společností pro ošetřovatelské diagnózy - JSND, se Španělskou 

asociací pro názvosloví a diagnostickou taxonomii v ošetřovatelství -AENTDE, s 

Evropskou asociací pro společné ošetřovatelské diagnózy, intervence a výsledky -

ACENDIO nebo s Evropskou frankofonní asociací pro diagnostiku, intervence a 

výsledky v ošetřovatelství - AFEDI. (NANDA International, 2009, s. 425).  

 

Vývoj taxonomií NANDA diagnostiky   

 

Odborné zdroje (McCloskey-Dochterman a Jones, 2003) uvádějí, že taxonomie 

třídí pojmy na základě jejich podobnosti do systematických konceptuálních 

rámců. Cesta k takovému strukturovanému uspořádání všech pojmů ošetřovatelské 

diagnostiky byla zahájena v roce 1977. Tehdy pod vedením Callisty Roy začal 

pracovat tým, který se soustředil na vývoj organizačního systému diagnostické 

terminologie - na vývoj taxonomické struktury. V současnosti jsou známy dvě 

taxonomie NANDA, které jsou označovány jako taxonomie I a taxonomie II. 

S ohledem na nezbytnost kontinuálního zdokonalování obsahu NANDA klasifikace 

jsou očekávatelné návrhy k úpravám třídění diagnostických pojmů. Na konferenci 

NANDA – Int. v roce 2010 v Sao Paulu v Brazílii byly předsedkyní taxonomického 

výboru Gunn von Krogh z Norska představeny hlavní myšlenky související s 

přípravou taxonomie III.   
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Vzorce lidských reakcí – struktura taxonomie I 

 

V roce 1982 byl ve spolupráci s významnými autorkami jako např. Margaret Newman, 

Martha Rogers, Dorothea Orem a Imogene King prezentován rámec diagnostické 

terminologie, který nazvaly Patterns of Unitary Man (Humans) - Vzorce unitárního 

člověka. Později byl název upraven na Vzorce lidských reakcí. (Gordon, 2002) 

Strukturou diagnostické terminologie byly tyto vzorce: 1/ výměna, 2/ komunikace, 3/ 

vztahování, 4/ oceňování, 5/ výběr, 6/ pohyb, 7/ vnímání, 8/ vědění a 9/ cítění. Vzorce 

tvořily strukturu taxonomie I, která byla poprvé publikována v roce 1987. Do 

jednotlivých vzorců byly řazeny v tu dobu vyvinuté a schválené diagnostické pojmy. 

Do vzorce 1/ výměna spadaly ošetřovatelské diagnózy se současnými kódy 00001 až 

00050. Do vzorce  2/ komunikace náležela diagnóza s kódem 00051. Vzorec 3/ 

vztahování obsahoval diagnózy s kódy 00052 až 00065. V následujícím vzorci 4/ 

oceňování byly zařazeny diagnózy s kódy 00066 až 00068, pod vzorec 5/ výběr 

spadaly diagnózy s kódy 00069 až 00084. Vzorec 6/ pohyb byl prezentován 

diagnózami s kódy 00085 až 00117, vzorec lidské reakce 7/ vnímání obsahoval 

diagnózy s kódy 00117 až 00125 a diagnózy s kódy 00126 až 00131 byly obsaženy ve 

vzorci 8/ vědění. Poslední vzorec 9/ cítění byl zastoupen diagnózami s kódy 00132 až 

00148. (Gordon et al. 2001) V  poslední NANDA publikaci, která byla strukturována 

podle Vzorců lidských reakcí (viz výše), bylo uvedeno 148 ošetřovatelských diagnóz.  

 

V publikaci autorek Doenges a kol. Pocket Gide for Nurses z roku 1999, který je 

v českém i slovenském kontextu znám jako Kapesní průvodce zdravotní sestry 

(Doenges, Moorhouse , 2001) je užito strukturální členění, které Vzorcům lidských 

reakcí, užitým v NANDA taxonomii I, neodpovídá. Jednalo se o počin autorek 

Marilynn E. Doenges a Mary Frances  Moorhouse, které čtenářům nabídly 

diagnostické skupiny se zařazenými ošetřovatelskými diagnózami odlišně, než jak 

bylo uvedeno v primárním zdroji asociace NANDA. Jejich záměrem bylo zřejmě 

usnadnit třídění informací o pacientovi při posuzování stavu potřeb  

a při navazující diagnostice. Ošetřovatelské diagnózy tyto autorky zařadily do třinácti 

diagnostických skupin podle oblastí centra pozornosti sestry. Patřily k nim 1/ 

Aktivita a odpočinek, 2/ Bezpečnost, 3/ Bolest a nepohodlí, 4/ Dýchání, 5/ Hygiena, 6/ 

Integrita osobnosti, 7/ Krevní oběh, 8/ Nervy a smysly, 9/ Sexualita, 10/ Společenská 

interakce, 11/ Strava a tekutiny, 12/ Vyprazdňování a močení a 13/ Vzdělání a 

edukace. V žádném případě se ale nejednalo o diagnostické domény tak, jak jsou 

známy v NANDA diagnostice později. Jejich počin lze přijmout jako důkaz toho, že 

Vzorce lidských reakcí, které byly ke třídění diagnóz užívány v taxonomii I, nebyly 

pro klinickou ošetřovatelskou praxi dostatečně senzitivní a přehledné.  
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K obdobnému závěru dospěli také odborníci taxonomického výboru NANDA a stejné 

motivy vedly autorku Gordon ke tvorbě Funkčních a dysfunkčních Vzorců zdraví. 

Vzorec zdraví je podle Gordon definován jako chování člověka ke svému zdraví v 

průběhu času. Komplex Vzorců zdraví pak představuje sumu variant chování, které je 

ovlivněno životním stylem jedince, rodiny, komunity. Posouzení pacienta, tedy 

zjištění, jak jednotlivé Vzorce zdraví u klienta vypadají, vede k identifikaci:  

 funkčních Vzorců zdraví,  

 dysfunkčních Vzorců zdraví a  

 potenciálně dysfunkčních Vzorců zdraví. (Gordon, 1987, Marečková, 2005) 

 

Jedenácti četný soubor Vzorců zdraví specifikuje oblasti pro sběr dat (informací) o 

pacientovi a dává jim dle Gordonové standardní strukturu. Jelikož jsou Vzorce zdraví 

umělým členěním uceleného lidského konání, je pro skutečné poznání klienta třeba 

přijmout fakt, že žádný z konkrétních Vzorců zdraví klienta nemůže být posuzován 

izolovaně. Vzorce zdraví existují ve vzájemném vztahu, interakci a jsou vzájemně 

podmíněny. Úkolem sester je při posuzování zdravotního stavu klienta konstatovat, 

zda jsou jeho Vzorce zdraví funkční (účelné) a nalézt ty, které jsou dysfunkční nebo 

potenciálně dysfunkční. (Gordon, 1987, Marečková, 2005) 

 

Gordonové struktura pro posouzení, která byla poprvé publikována v roce 1974, 

obsahuje jedenáct zdravotních vzorců - Vzorců zdraví. Patří k nim: 

1. Vzorec vnímání zdraví – management zdraví,  

2. Vzorec nutriční – metabolický,  

3. Vzorec eliminace, 

4. Vzorec aktivit – cvičení,  

5. Vzorec spánku – odpočinku,  

6. Vzorec poznávání – vnímání,  

7. Vzorec vnímání sebe sama – sebepojetí,  

8. Vzorec role – vztahy, 

9. Vzorec sexuálně – reprodukční,  

10. Vzorec zvládání zátěže – odolnost vůči stresu,   

11. Vzorec hodnoty – víra (přesvědčení). (Gordon, 1987, Marečková, 2005) 
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13 diagnostických domén – struktura taxonomie II 

 

Taxonomie I byla průběžně revidována a v roce 1994 rozhodl výbor pro taxonomii  

o nezbytnosti vytvořit pro diagnostické pojmy novou strukturu. Ze čtyř návrhů bylo 

jako podklad pro novou taxonomii vybráno dílo autorky Gordonové - Funkční vzorce 

zdraví. S jejím svolením byla první taxonomie modifikována a prezentována v roce 

1998 na třinácté výroční konferenci v St. Louis, USA. Následně prošel nový systém 

třídění diagnóz řadou revizí a úprav a až v roce 2003 byla taxonomie II se třinácti 

diagnostickými doménami publikována. (Ralph et al. 2003)  

 

Taxonomie má tří úrovňovou strukturu. Skládá se z domén, tříd a ošetřovatelských 

diagnóz.  Doména je nejvyšší a nejabstraktnější úrovní taxonomie, třída je druhou 

úrovní, ve které jsou seskupeny pojmy - názvy ošetřovatelských diagnóz a jejich 

charakteristiky. Třetí úrovní taxonomie je ošetřovatelská diagnóza. Je definována jako 

klinický úsudek o odpovědi jedince, rodiny nebo komunity na aktuální či potenciální 

zdravotní problémy/životní procesy; klinický úsudek poskytuje východisko pro výběr 

ošetřovatelských intervencí, aby u klienta bylo dosaženo takových výsledků, za které 

je sestra zodpovědná. (NANDA International, 2008) 

 

Vždy nejnovější publikované pojetí NANDA-Int. prezentuje stávající vývoj a 

zdokonalování citlivosti terminologie. Pro roky 2009 až 2011 bylo taxonomickým 

výborem schválena struktura 13 domén, 47 tříd s 206 diagnózami. Revizí byly na 

uvedené období vyřazeny následující diagnózy: úplná inkontinence moči - 00021, 

tichá reakce traumatického syndromu po znásilnění - 000144, smíšená reakce 

traumatického syndromu po znásilnění - 000143), efektivní léčebný režim - 00082, 

neefektivní léčebný režim komunity - 00081, porušené myšlení - 00130. Tyto 

diagnózy mohou být opět výborem pro vývoj diagnóz do taxonomie NANDA-Int. 

zařazeny. Může k tomu dojít v takovém případě, kdyby byly dopracovány v návaznosti 

na požadovanou úroveň důkazu LOE - Level of Evidence (NANDA International, 

2009, s. 366-367, 403-408) 

 

NANDA - International je respektována:  

 Americkou asociací sester ANA -American Nurses Association  

 databází CINAHL - Cumulative Index of Allied and Health Literature  

 systémem  HL7 - Health Level 7 

 Systemizovaným názvoslovím medicíny SNOMED CT - Systematized 

Nomenclature of Medicine Clinical Terms 
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 systémem unifikovaného lékařského jazyka - Unified Medical Language Systém, 

UMLS Národní lékařské knihovny USA  

 odpovídá standardům ISO - International Standards Organisation (NANDA 

International, 2009). 

 

Vývojem a výzkumem diagnostických pojmů se kontinuálně zabývají ošetřovatelští  

profesionálové za spoluúčasti informatiků, statistiků a dalších specialistů. Výsledky 

jsou předkládány aktuálními verzemi taxonomií NANDA – Int. a jsou prezentovány 

odbornými periodiky, na konferencích nebo organizací ACENDIO. (Nico, O., 2001) 

Výzkum a testování v praxi prohlubují hodnověrnost terminologie a jsou dlouhodobou 

záležitostí. Práce neprobíhají jen v anglosaských zemích, ale díky široké mezinárodní 

spolupráci je testování národních verzí vedeno v řadě států světa. NNANDA-Int. 

diagnózy byly přeloženy do mnoha jazyků, např. čínštiny, holandštiny, francouzštiny, 

němčiny, islandštiny, italštiny, japonštiny, norštiny, portugalštiny a španělštiny. 

(NANDA International, 2009)  

 

Podklady k detailnímu a kontinuálnímu studiu lze kromě výše zmíněných odkazů 

získat například v periodikách International Journal of Nursing Terminologies and 

Classifications a v sérii dalších odborných periodik klinického ošetřovatelství.  

 

 

NIC – Nursing Interventions Classification  

 

Klasifikace ošetřovatelských intervencí NIC patří mezi projekty vedené Centrem  

pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu - Center for Nursing 

Classification and Clinical Effectiveness Univerzity Iowa ve Spojených státech 

Amerických. Centrum bylo založeno v roce 1995 za účelem podpory, již od roku 

1987, probíhajícího výzkumu v oblasti ošetřovatelských klasifikací NIC a NOC. 

Jednotlivé NIC ošetřovatelské intervence navazují na diagnostický závěr vyjádřený 

NANDA-Int. terminologií. Intervence jsou řazeny z pohledu abstrakce ve tří úrovňové 

taxonomické struktuře (McCloskey, Bulechek, 2002). Nejvyšší abstraktní úroveň 

představují domény, střední úroveň abstrakce je reprezentována třídami a úroveň 

z pohledu abstrakce nejnižší patří vysoce konkrétním ošetřovatelským intervencím se 

sumou aktivit. K sedmi doménám patří: 1/ doména fyziologická základní,  2/ 

fyziologická komplexní, 3/ behaviorální, 4/ bezpečí, 5/ rodiny, 6/ zdravotního systému 

a 7/ doména komunity. Uvnitř domén je strukturováno 30 tříd a v nich pak jednotlivé 

ošetřovatelské intervence. Domény, třídy i intervence jsou opatřeny definicemi a každá 

intervence má specifický čtyř číselný kód.  
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Dle tvůrčího týmu University Iowa může být klasifikace použita na jakémkoliv 

oddělení, od akutní péče, JIP, k péči domácí, hospicové, nebo primární. Je 

aplikovatelná pro jakoukoliv specializaci od gerontologie k onkologii, přes péči o 

matku a dítě až kupříkladu po psychiatrii. Některé intervence mohou být prováděny 

dalšími, tedy ne výhradně ošetřovatelskými, profesemi. Tím je NIC klasifikace 

využitelná k popisu činností široké skupiny poskytovatelů nelékařské zdravotnické 

péče. K roku 2008 NIC klasifikace obsahovala 542 ošetřovatelských intervencí s více 

než 12 000 aktivitami, odborné veřejnosti jsou dostupné v publikaci s názvem 

Interventions Classification - NIC vydané nakladatelstvím Mosby. (Bulechek et al., 

2008) Systém NIC má široké užití. Je využitelný v ošetřovatelské dokumentaci, při 

komunikaci o péči i k hromadění dat o ošetřovatelské praxi napříč zdravotními 

systémy a odděleními. Je vhodný ke sledování efektivnosti ošetřovatelské péče, 

k produktivnímu měření a kompetentní evaluaci poskytované ošetřovatelské péče a je 

rovněž vhodný jako podklad k úhradě výdajů za poskytnuté služby. Nic klasifikaci lze 

také doporučit jako vhodný materiál pro konstrukci studijních předmětů zaměřených 

na ošetřovatelskou péči navazující na NANDA diagnostický závěr.  

 

 Silné stránky klasifikace NIC lze shrnout do čtrnácti bodů: 

 zevrubnost, klasifikace zahrnuje intervence celé oblasti ošetřovatelské péče, od 

intervencí všeobecné praxe po specializovaná pracoviště 

 výzkumný základ, výzkumné aktivity byly zahájeny v roce 1987, užita byla 

řada výzkumných postupů od analýz přes expertní dotazníky, analýzu 

podobností, hierarchické multidimenzionální škálování až po klinické testování. 

 vývoj založený na existující praxi, vstupními zdroji jsou aktuální odborné 

studijní texty, informační systémy z aktuální klinické praxe užívané 

v rozmanitých oblastech ošetřovatelské péče 

 reflexe aktuální klinické praxe a výzkumu, všechny intervence byly 

posouzeny odborníky z klinické praxe a byl  rozvinut proces zpětné vazby za 

účelem provádění vhodných  změn v klasifikaci 

 jednoduchá organizační struktura (domény, třídy, intervence, aktivity), 

všechny domény a intervence jsou definovány a intervence numericky 

kódovány 

 jednoduchost jazyka s jasným klinickým významem, v průběhu prací na 

vývoji klasifikace byly selektovány nejvhodnější formulace 

 systemizované procesy a struktura pokračujícího upřesňování, klasifikace 

je průběžně vyvíjena výzkumníky Univerzity Iowa a dalšími 
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 testování v klinické praxi, proces implementace klasifikace byl zkoumán 

na pěti klinických místech 

 dosažitelnost v publikacích, od roku 1990 bylo výzkumným týmem 

klasifikace NIC publikováno 5 knižních publikací NIC a série odborných 

článků, včetně video prezentací a čtvrtletního zpravodaje NIC/NOC Letter. 

 propojenost s NANDA- Int., OMAHA systémem, NOC výsledky péče, 

OASIS aj. 

 uznání, American Nurses Association – Americká ošetřovatelská asociace, 

Metathesaurus  for a Unified Medical Language by National Library of 

Medicine - Metaslovník unifikovaného medicínského jazyka Národní lékařské 

knihovny USA, CINAHL, Joint Commission – Spojená komise pro akreditaci 

organizací zdravotnické péče, National League for Nursing - Národní liga pro 

ošetřovatelství, HL 7 terminologie, SNOMED CT - Soustavně uspořádané 

názvosloví medicíny 

 společný rozvoj s NOC, paralelní tvorba klasifikace ošetřovatelských výsledků 

senzitivních k ošetřovatelské praxi  

 zahrnutí do software klinických informačních systémů, např. součást 

záznamového systému SNOMED. 

 překlad do mnoha jazyků – ačkoliv NIC klasifikace byla původně vytvořena 

pro sociokulturní kontext ošetřovatelství v USA, i v dalších zemích je 

klasifikace shledána jako užitečná. Proto již byla přeložena např. do čínštiny, 

holandštiny, francouzštiny, němčiny, islandštiny, japonštiny, korejštiny, 

portugalštiny, španělštiny. (Bulechek et al., 2008) 

 

Popisu ošetřovatelských intervencí pro jedince se věnují převážně autorky Bulechek  

a Dochterman. Problematiku intervencí vhodných pro péči o děti a rodinu zpracovaly 

autorky Craft - Rosenberg a Denehy. V gerontologii se takto profilovaly autorky Maas, 

Buckwalter, Hardy, Tripp - Reimer, Titler a Specht. Všechny odbornice do svých 

publikací začlenily ošetřovatelské diagnózy, intervence i cíle podložené výzkumem. 

(McCloskey, Bulechek, 2002) Obsah publikací je výsledkem partnerství NANDA a 

Centra pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu Univerzity IOWA. 

Smyslem je pokročit ve vývoji, testování a zdokonalování ošetřovatelských klasifikací. 

 

Definice a typy ošetřovatelských intervencí 

 

Dle týmu NIC jsou ošetřovatelské intervence ošetřeními, která jsou založena  

na klinickém úsudku a na znalostech sester nebo porodních asistentek a jsou 

poskytována ve prospěch dosažení očekávaných výsledků klienta. (Bulechek et al., 
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2008) NIC klasifikace zahrnuje veškerá možná ošetření, která poskytují ošetřovatelští 

profesionálové. Jedná se o intervence základní péče, např. intervence Mechanická 

podpora těla č. 0140 nebo také intervence vysoce komplexní a specializované, jako 

například Podávání anestézie č. 2840 nebo Elektronické monitorování plodu č. 6771 

nebo Monitorování tekutin č. 4140. (McCloskey, Bulechek, 2002) Název a definice 

intervencí jsou uvedeny standardizovanou terminologií, kterou není možné v rámci 

prevence záměny měnit. Pod každou intervenci spadají ošetřovatelské aktivity. Podle 

Bulechek jsou ošetřovatelské aktivity definovány jako série činností nezbytných k 

provedení intervencí, tedy specifických činností, které pomáhají klienta směřovat 

k očekávanému/žádoucímu výsledku péče (2008). Každá intervence obsahuje přibližně 

10 až 30 aktivit. Z nich je nezbytné pro pacienta vybírat takové, které odpovídají 

aktuální situaci. Takový postup respektuje pravidla poskytování individuálně 

plánované a poskytované ošetřovatelské péče. NIC intervence jsou v publikacích 

podpořeny seznamem aktuální odborné literatury. 

 

NIC systém nabízí dvě kategorie intervencí - přímé a nepřímé (Dochtermann, 

Bulechek, 2004). Soubor intervencí je orientován na jedince, rodinu nebo komunitu. 

Mezi intervence určené jedinci patří například Regulace tělesné teploty č. 3900, 

k intervencím orientovaným na rodinu patří Podpora soudržnosti rodiny č 7100. Jako 

příklady intervencí pro komunitu lze uvést Rozvoj zdraví komunity č. 8500 nebo 

Management prostředí komunity č. 6484 (Bulechek, et al.  2008).  V rámci přímých 

intervencí ošetřovatelské péče jsou uvedeny: 

 

a) intervence fyziologické, např. intervence Management acidobazické rovnováhy č. 

1910  

b) psychosociální, např. intervence Redukce úzkosti č. 5820   

c) léčebné, např. intervence Management hypoglykémie č. 2130 

d) preventivní, např. intervence Prevence pádu č. 6490, Management prostředí: 

prevence násilí č. 6487  

e) intervence na podporu zdraví, např. intervence Podporování cvičení č. 0200 

Intervence nepřímé ošetřovatelské péče vycházejí převážně z ordinace lékařů, patří 

mezi ně například intervence Vedení akutní karty č. 7660, která obsahuje aktivity 

konané za účelem monitorování a zaznamenávání parametrů intenzivního sledování 

stavu klienta ve stanovených časových intervalech. Dalším příkladem je intervence 

Podávání léčiv per os č. 2304. (Bulechek, et al.  2008)   
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Vývoj a tříbení NIC intervencí 

 

Klasifikace je kontinuálně aktualizována výzkumem se zpětnou vazbou v praxi  

a přezkoumáváním efektivity stanovených intervencí. Již tradičně jsou na konci 

publikací o NIC klasifikaci uváděny také informace o způsobu předkládání návrhů 

modifikací již existujících intervencí a o formě návrhů intervencí nových. Zapojit se 

může široká ošetřovatelská komunita. Navrhované materiály procházejí dvou 

úrovňovým procesem. První hodnocení je vedeno vybranými experty dané oblasti a 

druhé nezávislým výzkumným týmem. Intervence a návrhy, u kterých je potřeba 

doplnění či pokročilejšího příspěvku autorů, jsou vráceny k revizi. Množství příspěvků 

ošetřovatelské veřejnosti se podle autorek McCloskey a Bulechek s navyšováním 

užívání NIC klasifikace v praxi zvyšuje. Všichni produktivní přispěvatelé jsou uváděni 

při zveřejnění NIC klasifikace - v tzv. NIC knize, jejíž vydání probíhá ve čtyřleté 

frekvenci. (McCloskey, Bulechek, 2002)  

 

Třetí verze klasifikace NIC se soustředila na rozvoj intervencí pro komunitu. 

Komunitní ošetřovatelská péče byla Americkou ošetřovatelskou asociací a jejím 

oddělením pro komunitní ošetřovatelství - American Nurses´ Associations, Division 

on Community Health Nursing v roce 1980 definována jako syntéza ošetřovatelské 

praxe a praxe veřejného zdravotnictví, která je ošetřovatelskými profesionály 

aplikována na podporu a zachování zdraví populace s dominující odpovědností 

k populaci jako celku (Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 

University Iowa [online 2011-11-15]. Dle McCloskey je tato oblast intervencí 

obzvláště důležitá v zemích třetího světa, ale jejich důležitost v současném období 

narůstá i v zemích vyspělejších. To ve spojitosti se zdravotně politickou podporou 

intenzivnější orientace na komunitu. Kupříkladu Deal již před časem zmínil, že 

devastující vliv problémů v oblasti veřejného zdraví, jako například narůstající výskyt 

AIDS, kojenecká úmrtnost, těhotenství v adolescenci, zneužívání dětí nebo domácí 

násilí, je stále evidentnější (Deal, 1994).  Existuje tak doložitelný výčet naléhavých  

a na populaci orientovaných zdravotních problémů, který vede komunitní sestry  

ke specifickému vymezení služeb a efektivních intervencí. Komunitní ošetřovatelské 

intervence jsou cíleny na podporu a uchování zdraví populace. Zdůrazňují 

propagování a podněcování zdraví, udržování zdraví, prevenci onemocnění populace a 

strategie zaměřené na sociální a politické klima, v němž populace nebo komunita žije. 

Ve vývojové verzi klasifikace NIC 3 tak byly vytvořeny dvě třídy nové domény 

s názvem Komunita. Vznikly kombinací intervencí existujících a intervencí nově, pro 

komunitní péči, navržených. V souvislosti s postupným prohloubením a podporou 
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orientace ošetřovatelské péče na populaci a komunitu, se očekává rozšiřování uvedené 

domény. 

 

Nové směry a výzkum efektivity NIC 

 

Významným problémem stále zůstává identifikace nejvhodnějších a nejúčinnějších 

intervencí konaných ve prospěch individuálního klienta. Odpověď může přinést 

výzkum efektivity účinku ošetřovatelských intervencí. Pokud budou ošetřovatelští 

profesionálové poskytovanou péči systematicky dokumentovat s užitím 

standardizovaných názvosloví NANDA, NIC a NOC = Aliance 3N, vzniknou o 

ošetřovatelské praxi velmi prospěšné databáze informací. Data pro výzkum by tak bylo 

možné generovat z elektronických formulářů ošetřovatelské dokumentace a došlo by 

tak k výrazné progresi výzkumných aktivit. Výstupy zpracování dat by byly, oproti 

výstupům vzniklým artificiálním shromažďováním dat pouze za účelem zpracování 

výzkumné otázky nebo hypotézy, validnější. S využitím databází ošetřovatelských 

dokumentací by bylo možné efektivně determinovat, které ošetřovatelské intervence 

jsou pro poskytování individualizované ošetřovatelské péče o jedince, rodinu či 

komunitu nejvhodnější. 

 

Tým Centra pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivnost Univerzity Iowa 

předkládá následující výzkumné otázky: 

 Které intervence lépe působí na dosažení specifických výsledků?  

 Které intervence jsou typicky užívány společně? 

 Které intervence jsou typicky užívány ve specializovaných oblastech 

ošetřovatelské péče? (McCloskey, Bulechek, 2002) 

 

Abychom byli schopni se výše položenými otázkami zabývat a abychom byli schopni 

na ně odpovědět, potřebujeme shromáždit informace o pacientech, jejich 

poskytovatelích a o jejich prostředí. Ke sběru dat jsou doporučeny následující 

proměnné: 

 

a) pacientovo identifikační číslo (za účelem přístupu k  informacím) 

b) věk, pohlaví, etnicita či rasa (demografická data) 

c) datum přijetí do péče nebo datum prvního kontaktu s klientem   

d) datum propuštění nebo ukončení péče 

e) informace o pacientovi po propuštění, kam byl propuštěn a jeho očekávané i 

dosažené výsledky ošetřovatelské péče   

f) lékařské diagnózy a intervence 
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g) ošetřovatelské diagnózy a intervence, včetně podávání konkrétních léků z ordinace 

lékaře za účelem kontroly účinku léčiv v souvislosti s ošetřovatelskými 

intervencemi 

h) typ ošetřovací jednotky, složení personálu, průměrný počet akutních/závažných 

pacientů a pracovní zatížení (Iowa Intervention Project, 2001). 

    

Každá z těchto proměnných by měla být standardizována definicí a kritérii k měření. O 

to se pokusili autoři Iowa Intervenčního projektu v roce 1997 při definování způsobu 

měření 24 proměnných, jež byly navrženy jako základ ošetřovatelské databáze k 

výzkumu efektivity NIC ošetřovatelských intervencí. V červenci 2001 obdržel tým 

čtyřletý grant na podporu studia efektivity ošetřovatelských intervencí u třech skupin 

seniorů. Studie byla vedena v nemocnicích a na klinikách Univerzity Iowa, které 

užívají NIC v elektronické podobě ošetřovatelské dokumentace již několik let. Za 

účelem analýzy a opravy série dat proběhne komparace metod. Výsledky budou 

aplikovány v tzv. Postupu pro badatele a výzkumníky a poslouží těm, kteří se chtějí 

problematice efektivnosti ošetřovatelských intervencí seriózně věnovat a kteří k tomu 

hodlají využít elektronickou databázi. (Iowa Intervention Project, 1997, 2001).  

  

Determinace nákladů na intervenci 

 

Centrem pozornosti managementu poskytovatelů péče je v současnosti udržení 

nákladů na akceptovatelné a kvalitu respektující rovině. Ruku v ruce s poznáním a 

popisem ošetřovatelských činností nastupuje poznání a popis identifikovatelných 

nákladů vynaložených na jednotlivé ošetřovatelské činnosti. Proto se NIC projektový 

tým věnuje progresivní myšlence intervencí dle úhrady - Interventions under 

Considerations. Jednotlivé ošetřovatelské intervence ale není možné chápat jako 

veškeré činnosti, které sestry při poskytování ošetřovatelských služeb provádějí. Je 

vhodné je vnímat jako srozumitelné a reprezentativní prvky komplexu ošetřovatelské 

práce, jež bývá velmi často rozšířena jejími ekonomicky neuchopitelnými humánními 

prvky.  

 

Za účelem determinace nákladů na poskytované ošetřovatelské intervence 

identifikoval tým výzkumného centra Univerzity Iowa tyto oblasti zkoumání: 

 identifikaci poskytovaných intervencí  

 připojení cen a času stráveného poskytováním intervencí a jejich začlenění do účtu 

poskytovatele včetně materiálu a požadovaného vybavení- přímá péče  

 determinaci režijních nákladů nebo poplatků za péči přidělených souměrně všem 

pacientům s jejich odůvodněním - režie  
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 determinaci komplexu nákladů za poskytování ošetřovatelské péče na pacienta 

(přímá péče plus režie)  

 determinaci poplatků za přijatého pacienta nebo za poskytnutí informací před 

uzavřením kontraktu o poskytování ošetřovatelských služeb (Iowa Intervention 

Project, 1997).  

 

Stanovení ceny za ošetřovatelské intervence není jednoduchou záležitostí. Důležitou 

komponentou je například průměrný čas potřebný k vykonání jednotlivých 

intervencí. (Classification, 2001) Tým NIC shromáždil přehled časových rozmezí 

nutných k realizaci ošetřovatelských intervencí. Časové rozmezí je odstupňováno 

v 15 minutových intervalech a edukační aktivity jsou kategorizovány dle úrovně 

ošetřovatelských profesionálů - pro asistentku/ta sestry, registrovanou sestru a 

sestru se speciální přípravou. Tyto podklady byly publikovány monografií Centra 

pro ošetřovatelskou klasifikaci Univerzity Iowa a články v periodiku Ošetřovatelská 

ekonomika - Nursing Economics Centra pro ošetřovatelské klasifikace v Iowě. 

 

 

NOC – Nursing Outcomes Classification 

 

Přesto, že se publikace primárně orientuje na poznatky spojené s ošetřovatelskou 

diagnostikou a intervencemi, je v zájmu komplexnosti vhodné předložit i několik 

faktografických informací o třetí klasifikaci Aliance 3 N.  

 

Klasifikace výsledků ošetřovatelské péče - Nursing Outcomes Classification - NOC 

je zevrubnou taxonomií výsledků dosažených u klienta, které byly ovlivněny 

intervencemi ošetřovatelské péče. (Moorhead et al., 2008) NOC klasifikace 

poskytuje standardní slovní zásobu měřitelných sledovaných fenoménů. (Johnson, 

Maas, 1998) Struktura taxonomie NOC je členěna do tří úrovní: domény - 7 domén 

označených arabskými číslicemi, třídy - 31 tříd označených velkými písmeny 

abecedy a výsledky ošetřovatelské péče - 385 výsledků ošetřovatelské péče 

(Moorhead et al., 2008).  

 

Každý výsledek ošetřovatelské péče má standardizovaný název, definici a čtyř 

místný číselný kód. Je k němu vyvinuta měřící škála - pěti bodová škála Likertova 

typu nebo kombinace škál. Ke každému NOC výsledku je uvedena skupina 

indikátorů – pravidelně sledovaných fenoménů, které identifikují stav klienta ve 

vztahu k výsledku péče.    
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Výsledek ošetřovatelské péče (nursing-sensitive outcome) je definován jako 

měřitelný stav, reakce/chování nebo vnímání jedince, rodiny, komunity, který je 

dlouhodobě a kontinuálně sledován a u kterého se očekává, že bude ovlivněn 

ošetřovatelskými intervencemi. Výsledky péče popisují stav jedince v určitém čase a 

mohou, ve srovnání s předchozím hodnocením, doložit zlepšení nebo zhoršení stavu. 

Indikátory výsledků péče jsou definovány jako konkrétní stavy, reakce/chování 

nebo vnímání, které jsou klíčové pro měření výsledku (Moorhead et al., 2008). 

 

Frekvence hodnocení ošetřovatelské péče pomocí výsledků NOC není autory 

klasifikace stanovena. Doporučují hodnotit pomocí NOC ihned po diagnostickém 

závěru o přítomnosti ošetřovatelské diagnózy a následně po realizaci ošetřovatelských 

intervencí. Měřením NOC výsledků ošetřovatelské péče lze ověřit, zda klient na 

realizované ošetřovatelské intervence reagoval nebo zda je potřeba provést v plánu 

ošetřovatelské péče změny (Moorhead et al., 2008).  

 

Výběr výsledku ošetřovatelské péče NOC pro konkrétního klienta ovlivňuje několik 

faktorů: ráz zdravotního problému klienta, ošetřovatelská diagnóza, případně 

medicínská diagnóza nebo zdravotní problém - při výběru hodnocené oblasti pro 

klienta by měl být brán ohled na definici ošetřovatelské diagnózy, určující znaky, 

související faktory nebo rizikové faktory, charakteristiky klienta - demografické údaje, 

úroveň vzdělání, psychické a kognitivní proměnné, proměnné ve vztahu ke zdraví a 

nemoci, zdroje dostupné klientovi, preference klienta, duševní schopnosti klienta a 

dostupné intervence. (Moorhead et al., 2008) 

 

Aktuální klasifikace výsledků ošetřovatelské péče NOC je výsledkem více než 18 let 

výzkumu. Výzkumný tým klasifikace NOC vznikl v roce 1991. Pro vývoj, testování  

a hodnocení obsahové validity NOC výsledků byly použity kvalitativní a kvantitativní 

výzkumné metody. Klasifikace má řadu výhod, mezi které patří především 

srozumitelnost sdělení efektu ošetřovatelských intervencí ostatním členům 

interdisciplinárního týmu, výzkumný základ, standardizace, zevrubnost a 

přizpůsobitelnost klinickému využití. (Johnson, Maas, 1998, Moorhead et al., 2008) 

Řada odborníků je v současnosti přesvědčena, že ošetřovatelská profese je z pohledu 

kvality prováděna nejlépe tehdy, když jsou harmonicky užívány výstupy NANDA, 

NIC a NOC klasifikací. První publikací prezentující toto propojení byla publikace 

nazvaná Nursing Diagnoses, Outcomes, Interventions: NANDA, NOC & NIC  

linkages. (Johnson et al., 2006) 
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Publikace obsahuje přehledy ošetřovatelských intervencí pro 39 specializací a příklady 

formulářů k využití NIC v praxi a ve vzdělávání. Terminologie NNN – Aliance 3N 

poznatky a standardizované formulace pro tvorbu plánů péče, pro navrhování obsahu 

informačních systémů ošetřovatelské praxe, ošetřovatelské dokumentace i pro studium 

těchto odborných znalostí.  

 

Ve světovém kontextu rozvoje oboru ošetřovatelství je možné dohledat sérii dalších 

terminologických projektů. Každý z nich je podrobován kontinuálnímu vývoji a 

výzkumu. Vedou k explicitnímu popisu rozmanitých komponent ošetřovatelské praxe. 

Mezi nejznámější ošetřovatelské klasifikace, kromě již popsaných, patří systémy 

OMAHA, projekt ICNP, Klasifikace klinické péče -CCC, systémy PNDS - 

Perioperative Nursing Data Set, Soubor dat perioperačního ošetřovatelství a Patient 

Care Data Set. Odborníci Centra pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu 

se soustředili také na propojení NIC klasifikace s OMAHA systémem zdravotních 

problémů v komunitní péči, s RAPS nařízením a informačním souborem OASIS pro 

povinné hlášení o domácí péči. (McCloskey, Bulechek, 2002) Centrum pro 

ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu Univerzity Iowa předložilo velmi 

ceněný thesaurus synonym souvisejících pojmů a vytvořilo uživatelský přehled 

pro identifikaci frekvence provádění jednotlivých intervencí. (McCloskey, Bulechek, 

2002) 

 

Existence prezentovaných klasifikací, jejich výzkum a implementace v praxi i 

v informačních technologiích, jsou dokladem významného badatelského potenciálu 

a současně oboru ošetřovatelství předkládají jeho specifický odborný jazyk. 
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VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÝCH DIAGNÓZ 
 

 

Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková 

 

 

 

Validita a validizace ošetřovatelských diagnóz 

 

Klíčovým pojmem problematiky validizace ošetřovatelských diagnóz je validita. 

Sloveso validovat, validizovat se nejčastěji používá ve významech jako potvrdit 

platnost, ověřit, dokázat (Creason, 2004, s. 123). Integrujícím prvkem uvedených 

významů je platnost, hodnověrnost, přesnost, správnost, právoplatnost, oprávněnost, 

objektivita. Validita je jeden z nejvýznamnějších termínů v metodologii výzkumu 

diagnostických kategorií v ošetřovatelství. Validita se společně s reliabilitou považují 

za základní kritéria vědecké hodnoty výzkumné metody jako celku (Holmanová et al., 

2006, s. 26). 

 

Existují tři hlavní typy validity: obsahová, kritériová (konkurentní – souběžní a 

predikční) a konstruktová (Kudlička, 2003, s. 239-240; Průcha et al., 2003, s. 269). 

 

Obsahová validita vyjadřuje, do jaké míry je obsah výzkumného nástroje v souladu 

s obsahem zkoumané oblasti. Indexem je podíl překrytí obsahu nástroje s obsahem 

měřené oblasti (Gurková, 2009, s. 171; Kudlička, 2003, s. 239). Podle Fehringa (1986, 

s. 185) se důkaz, že měřící nástroj má obsahovou validitu, získává na základě studia 

literatury nebo prostřednictvím skupiny expertů. Obsahová validita ošetřovatelské 

diagnózy se vztahuje na to, zda definující charakteristiky dané diagnózy jsou 

charakteristické pro diagnózu a zda se skutečně vyskytují jako celek v klinických 

situacích (Fehring, 1986, s. 185). 

 

Kritériová validita vyjadřuje stupeň shody výsledků měření a některého známého 

a ověřeného kritéria. Je založená na zjišťování korelačního koeficientu skóre měření a 

kritéria (Kudlička, 2003, s. 240). V případě ošetřovatelské diagnózy to může znamenat 

poskytnutí důkazu, že existuje vztah (pozitivní korelace) mezi danou diagnózou 

a etiologii (Fehring, 1986, s. 185). 

 

Konstruktová validita měřícího nástroje vyjadřuje, zda je zkoumaný koncept 

adekvátně měřen daným nástrojem. Odpovídá na otázku: „Co nástroj skutečně měří?“ 

(Gurková, 2009, s. 171; Kudlička, 2003, s. 240) Podle Fehringa (1986, s. 185) 
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vyžaduje konstruktová validita poskytnutí důkazu pro teoretický základ daného pojmu. 

Jeden ze způsobů poskytujících takovýto důkaz se nazývá „technika známých skupin“. 

Vyžaduje měření znaku ve skupině, u které se předpokládá přítomnost tohoto znaku, a 

také ve skupině, u které se tento znak nevyskytuje. Výsledky se následně srovnají 

(Fehring, 1986, s. 186). Technika známých skupin může být snadno aplikovaná ve 

výzkumu validizace ošetřovatelských diagnóz. Např. u lidí se silnou bolestí zad se 

předpokládá přítomnost definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Porušená 

mobilita. Zdravá skupina studentů nebude pravděpodobně vykazovat přítomnost těchto 

charakteristik. Posouzení definujících charakteristik Porušené mobility u obou skupin 

a srovnání výsledků pomůže určit konstruktovou validitu dané diagnózy (Fehringa, 

1986, s. 186). 

 

Dotazujeme-li se, zda je ošetřovatelská diagnóza klinicky validní, chceme znát 

odpovědi na následující otázky (Creason, 2004, s. 123): 

 Je možné danou ošetřovatelskou diagnózu odlišit od jiných diagnóz, se kterými 

může mít společné charakteristiky? 

 Bude daná diagnóza při výskytu stejných znaků přítomná u všech pacientů? 

 Reflektuje diagnóza skutečně problém pacienta (jeho chování a 

charakteristiky)? 

 Reprezentuje diagnóza přesně zjistitelné údaje?  

 

Relevantnost údajů získávaných a používaných v ošetřovatelské praxi a výzkumu lze 

chápat jako míru jejich použitelnosti vzhledem ke stanovení ošetřovatelských diagnóz, 

výběru efektivních ošetřovatelských intervencí a hodnocení jejich výsledků. 

Validizace ošetřovatelské diagnózy pak znamená potvrzení, že diagnóza přesně odráží 

problém pacienta a také, že jsme k závěru dospěli na základě zjištěných – relevantních 

údajů (Holmanová et al., 2006, s. 26; Gurková, 2009, s. 172). Validovat 

ošetřovatelskou diagnózu znamená zdůvodnit, že diagnóza existuje.  

 

Již v roce 1979 Gordonová a Sweeneyová publikovaly, že na rozvoj klasifikačního 

systému diagnóz budou potřebné 2 typy studií: studie zaměřené na identifikaci a 

označení pojmů a výzkumné studie zaměřené na validizaci názvosloví (Gordon, 

Sweeney, 1979, s. 5). V té době bylo v seznamu ošetřovatelských diagnóz uvedeno 37 

diagnostických kategorií, které sestry ze všech geografických oblastí USA a Kanady 

označily jako problémy řešené v jejich klinické praxi (Gordon, Sweeney, 1979, s. 2). 

Akceptované diagnózy vyžadovaly validizaci. 
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Podle Gordonové a Sweeneyové validizace ošetřovatelské diagnózy spočívá 

v poskytnutí důkazu, že skupina definujících charakteristik týkající se dané diagnózy 

se skutečně vyskytuje jako jednotka v klinických situacích (In Fehring, 1986, s. 184). 

Creasonová (2004) upřesňuje, že při validizaci se jedná o zkoumání, zda jsou v 

diagnóze zastoupeny všechny důležité diagnostické znaky. 

 

Podle Fehringa (1986, s. 183) je důvodem rozporu mezi klasifikačním systémem 

ošetřovatelských diagnóz NANDA a jejich aktuálním používáním v klinické praxi 

nedostatek validizačních studií. Validizace ošetřovatelské diagnózy pak vyjadřuje, jak 

přesně diagnostické znaky a příslušná etiologie popisují reakci pacienta na aktuální 

nebo potenciální zdravotní problémy tj. ošetřovatelskou diagnózu? (Copeland-Owen et 

al., 1987, s. 199). NANDA ošetřovatelské diagnózy vznikaly v severoamerickém 

sociokulturním kontextu a jejich původní jazyk je anglický. Ověření, zda definující 

charakteristiky vystihují danou diagnózu i v jiném sociokulturním kontextu, je 

podstatou validizace diagnóz v jiných zemích. Mezinárodní použitelnost 

klasifikačního systému NANDA International (dále jen NANDA-I) zvyšují validizační 

studie ošetřovatelských diagnóz s cílem zakomponovat lingvistické a kulturní 

odlišnosti jednotlivých kultur do společné terminologie ošetřovatelské diagnostiky.  

Cílem validizace je zvýšení přesnosti ošetřovatelské diagnostiky, standardizace 

ošetřovatelské terminologie a zlepšení efektivnosti ošetřovatelských intervencí. 

Validizační studie tímto přispívají k udržení a zdokonalení evidence based NANDA-I 

taxonomie. Validizační studie ošetřovatelských diagnóz jsou zároveň prvním 

předpokladem pokračujícího výzkumu ověřování intervencí a výsledků. 

 

Rozvoj a validizaci ošetřovatelských diagnóz na mezinárodní úrovni ovlivnilo několik 

faktorů: první úsilí pojmenovat a klasifikovat ošetřovatelské diagnózy (Kristine 

Gebbie a Mary Ann Lavin, 1973); založení databanky informačních zdrojů 

Clearinghouse for Nursing Diagnoses, která sloužila jako depozitář - knihovna 

materiálů o ošetřovatelské diagnostice, začátek publikací NANDA konferenčních 

sborníků; původní článek autorek Gordonové a Sweeneyové prezentující tři modely 

validizace ošetřovatelských diagnóz; založení organizace NANDA; původní práce 

Fehringa o třech validizačních modelech; vyžádaná konference o výzkumu 

v ošetřovatelské diagnostice; vydávání časopisu Nursing Diagnosis, který byl v roce 

1997 přejmenován na International Journal of Nursing Terminologies and 

Classifications; spolupráce NANDA s Nursing Diagnosis Extension and Classification 

(dále jenom NDEC) v oblasti výzkumu ošetřovatelských diagnóz; založení fondu 

NANDA na financování výzkumu ošetřovatelských diagnóz; vznik NANDA 

International; publikování Taxonomie II. (Whitley, 1999, s. 6; NANDA-I, 2009). 
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Zkoumání jednotlivých ošetřovatelských diagnóz by mělo probíhat v různých 

skupinách populace s ohledem na věk, pohlaví a kulturu. Whitley (1999, s. 12) 

zdůrazňuje také potřebu rozsáhlých studií ošetřovatelských diagnóz, jejich replikaci 

a komparaci. Výzkumný tým vedený Craft-Rosenberg a Delaney, který přibližuje 

takový přístup, sehrál důležitou úlohu ve vytvoření NDEC projektu ve spolupráci 

s NANDA za účelem rozšíření práce NANDA. Cílem bylo zlepšit srozumitelnost, 

rámec, specifickost, klinickou využitelnost a klinické testování NANDA taxonomie. 

Všechny ošetřovatelské diagnózy měly projít konceptuální analýzou, která byla 

zaměřená na upřesnění významu, a validizaci expertů - klinických specialistů a sester. 

 

V oblasti ošetřovatelské diagnostiky existují různé typy studií. Existuje-li nedostatek 

vědomostí o diagnóze, je vhodná kvalitativní studie. Jsou-li definující charakteristiky 

na základě předchozích studií uvedeny v literatuře, je vhodné uvažovat o tvorbě 

nástroje pro sběr údajů za účelem realizace kvantitativní klinické studie. Je-li prioritou 

zjistit více informací o propojení diagnóz, intervencí a výsledků, uvažuje se o studii 

se sestrami nebo pacienty, případně o zakotvené teorii (Grounded Theory) (Lunney, 

2008, s. 33). Minimálně tři důvody stanovují potřebu výzkumu ošetřovatelské 

diagnostiky v každé zemi: nutnost elektronických zdravotních záznamů - přesná 

standardizovaná terminologie ulehčuje uchovávání a srovnávání dat; užitečnost 

mezinárodní vědecké klasifikace, která záleží na široké shodě v každé zemi; vědecká 

klasifikace je užitečná pouze v případě, když odráží kontinuální změny klinické praxe 

(Lunney, 2008, s. 29). 

 

Nejlepším zdrojem informací týkajících se výzkumu v oblasti ošetřovatelské 

diagnostiky, především validizace, jsou konferenční sborníky Classification of Nursing 

Diagnoses: Proceedings of Conference NANDA a časopisy Nursing Diagnosis, od 

roku 1997 známý jako International Journal of Nursing Terminologies and 

Classification. Některé publikace (např. Creason, 2004; Fehring, 1986, 1987, 1994; 

Gordon, Sweeney, 1979; Whitley, 1999) popisují metodologii validizace 

ošetřovatelských diagnóz, jiné (např. Correa, Monteiro da Cruz, 2000; Fadden et al., 

1987; Kelly, 1991; Mahoney, 1989; Ogasawara et al., 1999) přinášejí výsledky 

výzkumu validizace ošetřovatelských diagnóz. První validizační studie se objevují již 

v prvních konferenčních sbornících - sborník 3. a 4. konference. Počet publikovaných 

validizačních studií stále narůstá s počtem konferencí. Souvisí to jednak se zvyšujícím 

se počtem schválených NANDA diagnóz a propracovanější metodologii v posledních 

letech.  Zatímco ve sborníku 5. konference jsou v rámci kapitoly „výzkum“ 3 studie, 

které mají v názvu pojem validizace, sborník 6. konference již obsahuje samostatnou 
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kapitolu s názvem „validizace“, kde jsou zařazeny 3 studie o metodologii a 1 

validizační studie. V rámci posterové sekce je možné najít 4 rozšířená abstrakta 

validizačních studií. Od sedmého konferenčního sborníku nacházíme samostatné 

kapitoly „validizační studie“, které jsou rozdělené do tří částí: příspěvky, postery a 

abstrakta. Celkový počet publikovaných studií je ve srovnání s předchozími sborníky 

vyšší: např. v 7. sborníku se jedná o 5 plnotextových validizačních studií, 17 

rozšířených abstrakt a 13 posterů. Kromě studií validizace ošetřovatelských diagnóz 

obsahují konferenční sborníky příspěvky teoretického a empirického charakteru 

zaměřené např. na ošetřovatelský proces a jeho využití v praxi, na vzdělávání, na 

rozvoj taxonomie a další. Validizační studie se zaměřují zejména na validizaci jedné 

diagnózy, i když existují studie, kde jsou srovnávány dvě diagnózy (např. Strach a 

Úzkost; Akutní a Chronická bolest) nebo validizační studie věnované několika 

diagnózám. 

 

 

Modely validizace ošetřovatelských diagnóz 

 

Předpokladem kvalitního výzkumu v oblasti validizace ošetřovatelských diagnóz, 

který má přispět k poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a efektivnosti 

ošetřovatelských intervencí, je dobře zpracovaná metodologie. Významným mezníkem 

v rozvoji metodologie v oblasti ošetřovatelských diagnóz byla vyžádaná mezinárodní 

konference o ošetřovatelské diagnostice, metodologii výzkumu a rozvoji 

ošetřovatelských diagnóz v roce 1989. Cílem konference bylo analyzovat existující 

a vytvořit nové výzkumné metody na rozvoj a validizaci ošetřovatelských diagnóz 

(Monograph..., 1990, s. 1; Jones, 1990, s. 325; Whitley, 1999, s. 6). Byly zde 

prezentovány kvalitativní, kvantitativní a integrované metody výzkumu ošetřovatelské 

diagnostiky (Monograph..., 1990, s. 1). 

 

Za účelem zkoumání metodologie validizace ošetřovatelských diagnóz jsme za období 

25 let (1982-2007) analyzovali 50 vybraných validizačních studií publikovaných ve 12 

konferenčních sbornících Classification of Nursing Diagnoses: Proceedings of 

Conference North American Nursing Diagnosis Association a periodikách (Nursing 

Diagnosis, International Journal of Nursing Terminologies and Classification, 

Kontakt) (Zeleníková, Žiaková, 2010, s. 2). V 25 studiích našeho souboru byl použit 

některý z Fehringových modelů: model validity diagnostického obsahu v 16 studiích 

(např. Clark, 1994; Hensley, 1994; Kraft et al., 1994; Žiaková et al., 2006), model 

klinické diagnostické validity v 7 studiích (např. Bartek et al., 1999; Norris, Kunes-

Connell, 1987; Whitley, 1997) a diferenciálně diagnostický validizační model ve 2 
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studiích (Simon et al., 1994; Simon et al., 1995). Ve čtyřech studiích byl použit 

některý z modelů autorek Gordonové a Sweeneyové (např. Balistrieri, Jiricka, 1984; 

Collard et al., 1987). Přestože náš soubor není rozsáhlý, potvrzuje, že nejznámější a 

nejčastěji používané validizační modely jsou tři modely autorek Gordonové a 

Sweeneyové (retrospektivní identifikační model, klinický model a model validizace 

sestrami) (Gordon, Sweeney, 1979) a Fehringovy modely (model validity 

diagnostického obsahu – DCV model, model klinické diagnostické validity – CDV 

model, na pacienta zaměřen model klinické diagnostické validity a diferenciálně 

diagnostický validizační model – DDV model) (Fehring, 1986, 1987). DCV model je 

přitom nejčastěji používaným modelem ve validizačních studiích. (Whitley, 1999, s. 

10) Méně často se používá Hoskinskova metodologie validizace ošetřovatelských 

diagnóz (Hoskins, 1989) nebo model Lynn (Mahoney, 1989). Autoři některých studií 

(např. Correa, Monteiro da Cruz, 2000; Fadden et al., 1987) pro účely svých výzkumů 

použili kombinaci standardních modelů validizace ošetřovatelských diagnóz, 

popřípadě jejich modifikaci. 

 

 

Modely Gordonové a Sweeneyové - modely identifikace a validizace 

ošetřovatelských diagnóz 

 

Za průkopnice metodologie validizačních studií ošetřovatelských diagnóz jsou 

považovány autorky Marjory Gordonová a Mary Anne Sweeneyová (Creason, 2004, s. 

123-124; Fehring, 1986, s. 187-188; Whitley, 1999, s. 8), které vypracovaly tři modely 

identifikace a validizace ošetřovatelských diagnóz: retrospektivní identifikační model, 

klinický model a model validizace sestrami. Uvedené modely využívají principy 

deskriptivního výzkumu (Gordon, Sweeney, 1979, s. 5). 

 

Retrospektivní identifikační model - The Retrospective Identification Model 

 

Charakteristika modelu: Model využívá kumulované zkušenosti sester 

s ošetřovatelskými diagnózami v klinickém prostředí. Na jejich základě sestry popisují 

zdravotní problémy pacientů, kterými se zabývaly v době jejich ošetřování. Reliabilita 

a validita modelu je do značné míry závislá na výběru souboru hodnotitelů (sester – 

expertů) a kvalitě jejich zaškolení (Gordon, Sweeney, 1979, s. 6). Výběru souboru se 

musí věnovat značná pozornost. Velkou roli při výběru souboru sester hraje počet roků 

klinické praxe, vědomosti z oblasti klinické specializace, zkušenost s diagnostikou, 

geografické rozšíření. Pečlivě se musí zvážit i stratifikace a randomizace souboru. 

Postup u retrospektivní identifikační studie je podobný jako postup, který používali 
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účastníci prvních národních konferencí o ošetřovatelské diagnostice při identifikaci 

ošetřovatelských diagnóz. Zpočátku byla na konferenci malým skupinám sester 

přidělena oblast zdravotní péče nebo zdravotních problémů (např. výživa nebo jedna 

podskupina konceptuálního modelu) a sestry měly identifikovat specifické problémy, 

které jsou diagnostikovány a řešeny v rámci dané oblasti (Gordon, Sweeney, 1979, s. 

6). Nezbytné pro vytvoření diagnostické kategorie bylo poskytnutí návodu a 

usměrnění, co zahrnovalo pojmenování problému, etiologii, znaky a příznaky 

(definující charakteristiky). Poté, co malé skupiny vytvořily soubor diagnostických 

pojmů, velká (100 – 200 sester) geograficky reprezentativní skupina pedagogů a sester 

z klinické praxe hlasovala o souboru diagnóz. Jak uvádí Gordonová a Sweeneová 

(1979, s. 6) konsenzuální validita u diagnóz vytvořených tímto způsobem může být 

testovaná druhou skupinou sester s reprezentativními charakteristikami. Na dosažení 

konsenzu je možné využít Delfskou techniku. 

Použití modelu: Příkladem použití modelu je studie ošetřovatelské diagnózy 

Neefektivní plnění role (Balistrieri, Jiricka, 1984). 

 

Klinický model - The Clinical Model 

 

Charakteristika modelu: Klinický model využívá přímé pozorování chování pacienta 

sestrami. Studie se provádí v klinickém prostředí a důraz je kladen na verbální 

výpověď sestry, která sbírá data nebo písemné údaje z dokumentace pacienta. Při 

výběru souboru sester je potřebné dodržet stejné požadavky jako u předchozího 

modelu. Výzkumník je u tohoto typu studie více závislý na schopnostech sester sbírat 

údaje. Různorodost sester zapojených do studie se redukuje jejich vyškolením, 

nácvikem a měřením diagnostické přesnosti, hodnověrnosti. Klíčovým aspektem této 

studie je sesterské posouzení a diagnostické zručnosti (Gordon, Sweeney, 1979, s. 7). 

Vědomosti a zkušenosti sester sbírat relevantní údaje pro diagnostický proces, 

konstrukce záznamového protokolu, instrukce pro diagnostikování a manažment 

údajů, stejně jako schopnost jasné verbální komunikace a přesný popis klinických jevů 

se v tomto modelu stávají významným faktorem jeho úspěšného využití (Creason, 

2004, s. 123; Gordon, Sweeney, 1979, s. 7). Proto musí být studie dobře připravena. 

Před zahájením se musí brát v potaz možné problémy např. změny ve vytvořeném 

protokolu, běžné činnosti sester na ošetřovací jednotce. Důležitý je i výběr oblasti 

zdravotních problémů. Zaměření studie může být například na skupinu pacientů s nově 

získaným problémem s mobilitou. U pacientů se nehodnotí pouze vybraná oblast, ale 

provede se komplexní zhodnocení stavu pacienta a zaznamená se do protokolu. 

Výzkumník analyzuje posouzené údaje a označí skupiny údajů, na základě kterých 

jsou vytvořené ošetřovatelské diagnózy.    
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Použití modelu: Klinický model byl použit u validizace ošetřovatelské diagnózy 

Deficit vědomostí (McKeighen et al., 1989). 

 

Model validizace sestrami - The Nurse - Validation model 

 

Charakteristika modelu: Poté co jsou na základě předchozích dvou modelů 

identifikovány diagnostické pojmy, se provede validizace souboru znaků a symptomů. 

Model validizace sestrami zahrnuje především určení, zda se identifikované definující 

charakteristiky skutečně vyskytují jako celek v klinickém prostředí a také zda se 

vyskytují jako soubor znaků dané diagnózy v dostatečném počtu případů. Souhlas 

sester s výstižnosti názvu diagnózy pro skupinu klinicky validizované skupiny znaků 

je v rámci tohoto modelu pouze druhotným zájmem. Klinická validizace je zvláště 

důležitá v případech, když se název a definující charakteristiky identifikují pomocí 

retrospektivního identifikačního modelu, který využívá vybavování si zkušeností 

klinické praxe. Model validizace sestrami se následně může aplikovat pro klinické 

testování identifikovaných diagnóz (Gordon, Sweeney, 1987, s. 8). Sestry 

zaznamenávají, které definující charakteristiky jsou přítomné, když je u pacienta 

stanovená příslušná ošetřovatelská diagnóza. Ostatní znaky a symptomy pozorované 

sestrami se zaznamenávají také. Výzkumník následně určí skutečnou četnost každé 

identifikované definující charakteristiky. Významným prvkem úspěšného použití 

modelu je schopnost sester pracovat s ošetřovatelskými diagnózami (Gordon, 

Sweeney, 1987, s. 8; Chang, 1990, s. 217). 

Použití modelu: Model validizace sestrami byl použit ve validizační studii 

ošetřovatelských diagnóz Strach a Úzkost (Taylor-Loughran et al., 1989). Tvořil 

základ deskriptivní studie etiologie a definujících charakteristik dekubitů a jejich 

srovnání s diagnózou Porušená kožní integrita (Iverson-Carpenter, 1989). Tento model 

v kombinaci s CDV modelem zvolili autoři Fadden et al. (1987) také u validizace 

diagnózy Úzkost. Společně s retrospektivním identifikačním modelem byl použit ve 

validizační studii Neefektivní plnění role (Balistrieri, Jiricka, 1984). 

 

Význam modelů Gordonové a Sweeneyové 

 

Modely Gordonové a Sweeneyové sehrály významnou roli v počátcích rozvoje 

ošetřovatelské diagnostiky a validizace ošetřovatelských diagnóz. První dva modely 

sloužily jako východisko pro identifikaci nových diagnóz, třetí model sloužil pro 

validizaci identifikovaných ošetřovatelských diagnóz. Modely Gordonové 

a Sweeneyové  se staly východiskem pro tvorbu Fehringových modelů. 
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Fehringovy modely 

 

Dalším z významných představitelů metodologie ošetřovatelských diagnóz je Richard 

J. Fehring. Fehring (1986, 1987, 1994) ve svých studiích prezentuje několik modelů 

validizace ošetřovatelských diagnóz - model validity diagnostického obsahu, model 

klinické diagnostické validity, hodnocení etiologické korelace, na pacienta zaměřen 

model klinické diagnostické validity a diferenciálně diagnostický validizační model. 

První dva vycházejí z modelů Gordonové a Sweeneyové (Gordon, Sweeney, 1979) 

a z metodologického přístupu, který se používá u validizace výzkumných nástrojů 

(Fehring, 1986, s. 186).  

Hlavní důvody vzniku Fehringových modelů (Fehring, 1994, s. 56): 

 poskytnout detailnější metodologii, kterou mohou používat a které rozumí 

sestry s magisterským vzděláním, 

 potřeba metodologie, která ústí v měřitelné údaje,  

 potřeba standardizovaného přístupu k validizaci za účelem možné komparace 

několika validizačních studií, 

 potřeba kritérií pro určení spolehlivosti definujících charakteristik. 

 

Model validity diagnostického obsahu - Diagnostic Content Validity Model (DCV 

model) 

 

Charakteristika modelu: Model validity diagnostického obsahu - DCV model je 

nejčastěji používaným modelem ve validizačních studiích (Whitley, 1999, s. 10). 

Jedná se o retrospektivní model, kdy dostatečný počet sester-expertů 25–50 (Fehring, 

1986, s. 187), ideálně 50-100 (Fehring, 1986, s. 188) hodnotí definující charakteristiky 

jednotlivých diagnóz a přiřazuje významnost každé charakteristice na Likertově škále 

od 1 do 5, kde jednotlivé stupně znamenají: 1 – není vůbec charakteristická nebo 

příznačná pro diagnózu (not at all characteristic or indicative of the diagnosis), 2 – 

velmi málo charakteristická pro diagnózu (very little characteristic of the diagnosis), 3 

– málo (trochu) charakteristická (somewhat characteristic), 4 – významně (značně, 

význačně) charakteristická (considerably characteristic), 5 - velmi charakteristická 

(very characteristic) (Fehring, 1987, s. 626). Na dosažení shody mezi experty se 

použije Delfská technika, přičemž to je podle Fehringa (1987, s. 626) nepovinný krok. 

Pro každou charakteristiku se vypočítá vážené skóre, které se získá součtem hodnot 

přiřazených každé odpovědi a jeho následným vydělením celkovým počtem odpovědí. 

Hodnoty jsou odpovědím přidělené následovně: 5 = 1; 4 = 0,75; 3 = 0,5; 2 = 0,25; 1 = 

0. Charakteristiky, které mají hodnotu 0,5 a méně, jsou vyřazené (Fehring, 1986, s. 
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188; Fehring, 1987, s. 626). Zmiňovaný krok je předběžný a přistupuje sa k němu 

pouze za předpokladu, že je studie realizována s velkým počtem expertů, kteří jsou 

zastoupeni z různých oblastí dané země, nebo se jedná o opakované studie potvrzující 

stejný výsledek (Fehring, 1987, s. 626). Charakteristiky, které dosáhnou hodnotu nad 

0,80
1
, jsou považované za hlavní (major, critical). Toto skóre vyjadřuje shodu expertů, 

že definující charakteristika je příznačná pro testovanou diagnózu (Fehring, 1987, s. 

627). Charakteristiky v rozmezí 0,8 až 0,5 jsou vedlejší (minor). Celkové DCV skóre 

se získá součtem ohodnocení individuálních charakteristik a vypočtením průměru, 

přičemž se do celkového skóre nepočítají charakteristiky s hodnotou 0,5 a méně 

(Fehring, 1987, s. 626). Podle NANDA doporučení musí být při stanovování diagnózy 

přítomná alespoň jedna hlavní definující charakteristika (Classification..., 1989, s. 543; 

Fehring, 1987, s. 627). V současnosti je rozdělení definujících charakteristik na hlavní 

a vedlejší diskutabilní vzhledem k tomu, že NANDA-I uvádí u každé ošetřovatelské 

diagnózy všechny definující charakteristiky společně. Soubor hodnocených 

definujících charakteristik je tvořen charakteristikami ze seznamu NANDA-I diagnóz 

a dalšími charakteristikami přidanými na základě studia literatury. Je možné využít i 

tzv. „falešné“ charakteristiky za účelem zjištění, jestli experti nehodnotili náhodně 

(Fehring, 1987, s. 626). Pro validitu DCV modelu je klíčovým bodem odbornost 

expertů. DCV model využívá principy stanovení CVI (index of content validity) – 

indexu obsahové validity pro měřící nástroje. Při této metodě jsou experti požádání 

o hodnocení položek nástroje ve vztahu k měřené veličině, a to na škále 1 - 4, přičemž 

1 = nevýznamné, 4 = velmi významné. CVI se rovná procentu položek s přiděleným 

hodnocením 3 nebo 4. CVI hodnocení 0,5 a méně jsou neakceptovatelné (Fehring, 

1986, s. 187). 

Použití modelu: DCV model byl použit např. ve validizační studii ošetřovatelské 

diagnózy Porušený tělesný obraz (Ogasawara et al., 1999), v multinárodní studii 

ošetřovatelských diagnóz Úzkost, Beznaděj, Neefektivní čištění dýchacích cest (Wake 

et al., 1991), ve studiích diagnózy Duchovná tíseň (Hensley, 1994; McHolm, 1991), 

Nauzea (Tang, 2006), ve slovenských validizačních studiích ošetřovatelské diagnózy 

Beznaděj (Žiaková et al., 2006) a Chronická zmatenost (Tomagová, Bóriková, 2011) 

a mnoha dalších. 

 

Model klinické diagnostické validity - Clinical Diagnostic Validity Model (CDV 

model) 

 

Charakteristika modelu: Model klinické diagnostické validity je prospektivní model 

důkazu charakteristik z klinického pohledu. Dva kliničtí experti pozorují a hodnotí 

                                                 
1
 0,75 podle Fehring, 1986, s. 188; Creason, 2004, s. 124 
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dostatečný počet pacientů (např. 50) s již stanovenou zkoumanou ošetřovatelskou 

diagnózou, přičemž sledují přítomnost nebo nepřítomnost každé definující 

charakteristiky validizované diagnózy a hodnotí frekvenci předem identifikovaných 

charakteristik dané diagnózy s těmi charakteristikami, které jsou manifestované 

u každého sledovaného pacienta. Pro každou identifikovanou charakteristiku se 

vypočítá vážené skóre „interrater reliability“ použitím následujícího vzorce 

R = {A : (A+D)} x {[(F1 : N) + (F2 : N)] : 2}, přičemž A = počet souhlasů; D = počet 

nesouhlasů; F1 = frekvence charakteristik sledovaných prvním hodnotitelem – 

expertem; F2 = frekvence charakteristik sledovaných druhým hodnotitelem – 

expertem; N = počet sledovaných subjektů; R = vážené skóre interrater reliability. 

Charakteristiky, které mají hodnotu 0,5 a méně, jsou vyřazeny. Charakteristiky, které 

dosáhnou hodnotu nad 0,80 (0,75 podle Fehring, 1986), jsou považované za hlavní 

(major, critical). Celkové CDV skóre se získá součtem skóre každé charakteristiky 

a vypočtením průměru. Fehring (1986, s. 189) navrhuje ošetřovatelské diagnózy 

s celkovým DCV a CDV skórem pod 0,6 přepracovat nebo vyřadit ze seznamu 

NANDA diagnóz. 

Použití modelu: CDV model byl použit u validizace ošetřovatelské diagnózy Úzkost 

(Whitley, 1997) nebo validizační studii diagnózy Porušená kožní integrita (Anderson, 

Thomson, 1991). 

 

Hodnocení etiologické korelace - Etiologic Correlational Ratings (ECR) 

 

Charakteristika modelu: Hodnocení etiologické korelace vyžaduje schopnost 

kvantifikovat a přesně stanovit diagnózy a navrženou etiologii (nyní nazývanou 

související faktory) nebo rizikové faktory (Fehring, 1994, s. 56). ECR skóre se získává 

statistickými korelacemi mezi diagnózami a etiologií. Na vyjádření síly schopnosti 

etiologie předvídat přítomnost diagnózy se vypočítává korelační koeficient (Fehring, 

1986, s. 189). 

 

Na pacienta zaměřen model klinické diagnostické validity – Patient - focused CDV 

model 

 

Charakteristika modelu: Tento modifikovaný Fehringův model klinické diagnostické 

validity využívá informace získávané přímo od pacientů. Například pacienti 

s ošetřovatelskou diagnózou psychologické nebo behaviorální povahy (např. Úzkost, 

Beznaděj, Bezmocnost) jsou požádáni o hodnocení definujících charakteristik, jak 

jednotlivé charakteristiky svědčí pro jejich pocity a chování. V první fázi je potřebné 

získat soubor pacientů s danou ošetřovatelskou diagnózou a potvrdit, že diagnóza byla 
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stanovena správně použitím příslušného měřícího nástroje. Není-li dostupný měřící 

nástroj pro danou diagnózu, doporučuje se potvrdit ošetřovatelskou diagnózu jiným 

expertem - sestrou, klinickou specialistkou (Fehring, 1987, s. 628). Pacienti následně 

hodnotí seznam definujících charakteristik, jak jednotlivé charakteristiky odpovídají 

jejich pocitům a chování. Hodnotící škála od 1 do 5 má následující význam: 1 - není 

vůbec charakteristická pro mě (not at all characteristic of me), 2 - velmi málo 

charakteristická pro mě (very little characteristic of me), 3 - málo charakteristická pro 

mě (somewhat characteristic of me), 4 – významně charakteristická pro mě 

(considerably characteristic of me), 5 – velmi charakteristická pro mě (very 

characteristic of me) (Fehring, 1987, s. 628). Výpočet váženého skóre pro každou 

charakteristiku jako i další kroky jsou stejné jako u modelu validity diagnostického 

obsahu. 

Použití modelu: Model byl použit u validizace ošetřovatelské diagnózy Úzkost 

(Whitley, 1997). 

 

Diferenciálně diagnostický validizační model – Differential Diagnostic Validation 

Model (DDV model)  

 

Charakteristika modelu: Diferenciálně diagnostický validizační model je metodou 

na rozlišení úzce souvisejících ošetřovatelských diagnóz (např. Strach a Úzkost), příp. 

diagnóz různého stupně (např. mírná, střední a silná úzkost) (Fehring, 1994, s. 56). 

Tato metodika se používá pro ošetřovatelské diagnózy, které mají podobné definující 

charakteristiky a v klinické praxi se těžko rozeznávají. Definující charakteristiky obou 

diagnóz se spojí a sestry-experti hodnotí jejich významnost pro každou diagnózu 

zvlášť, přičemž nevědí, že charakteristiky jsou sloučené. Hodnoty pro každou 

definující charakteristiku jsou sečteny a následně vyděleny celkovým počtem 

odpovědí pro výpočet váženého skóre každé definující charakteristiky. Charakteristiky 

s váženým skóre 0,80 a více jsou považovány za hlavní (major, critical). 

Charakteristiky se skóre 0,80 – 0,50 jsou označeny jako vedlejší (minor). 

Charakteristiky s váženým skóre 0,50 a méně nejsou považovány za charakteristické 

pro danou diagnózu. DDV skóre každé diagnózy se získá součtem skóre 

validizovaných charakteristik a vydělením počtem validizovaných charakteristik. 

Celkové DDV skóre každé diagnózy se porovná (Fehring, 1987, s. 628). Na hodnocení 

chrakteristik je možné využít také soubor pacientů s danou ošetřovatelskou diagnózou. 

Nejdříve hodnotí soubor pacientů s jednou ošetřovatelskou diagnózou (např. Strach) 

a poté soubor pacientů s druhou ošetřovatelskou diagnózou (např. Úzkost) (Fehring, 

1987, s. 628-629). Stejně jako v CDV modelu zaměřeném na pacienta i tady je 
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důležité potvrdit přítomnost ošetřovatelské diagnózy u pacienta použitím měřícího 

nástroje (Fehring, 1987, s. 629). 

Použití modelu: Diferenciálně diagnostický validizační model byl použit u validizace 

ošetřovatelských diagnóz Akutní bolest a Chronická bolest a srovnání rozdílů mezi 

definujícími charakteristikami (Simon et al., 1995). 

 

Komparace Fehringových modelů 

 

Na základě analýzy a syntézy vybraných studií, ve kterých byl použitý některý 

z Fehringových modelů (Anderson, Thomson, 1991; Fadden et al., 1987; Kelly, 1991; 

Sergent et al., 1991; Simon et al., 1995; Whitley, 1997) a Fehringových publikací 

(Fehring, 1986, 1987, 1994) jsme vykonali komparaci čtyř Fehringových modelů 

(tab. 1). 

 
Tab. 1 Výhody a nevýhody nejčastěji používaných Fehringových validizačních modelů 

(Zeleníková, Žiaková, 2010, s. 125) 
 

Fehringův model Subjekty hodnocení Výhody  Nevýhody 

Model validity 

diagnostického 

obsahu 

Sestry-experti Široké využití Nároky na experty 

(dostatečný počet, splnění 

stanovených kritérií) 

Model klinické 

diagnostické validity 

Sestry-experti Objektivnější informace Potřeba dostatečného počtu 

pacientů s danou 

ošetřovatelskou 

diagnózouChybí klinická 

validizace 

Na pacienta 

zaměřený model 

klinické 

diagnostické validity 

Pacienti Lepší zdroj pro 

obsahovou validitu 

Vhodný u diagnóz 

psychologické nebo 

behaviorální povahy 

Požadavky na pacienty: Při 

vědomí Spolupracující 

Ochotni Schopni 

(intelektuálně a emocionálně) 

zodpovědět dotazy 

Diferenciálně 

diagnostický 

validizační model 

Sestry-experti nebo 

pacienti 

Vhodný u podobných, 

úzce souvisejících 

diagnóz, příp. diagnóz 

různého stupně 

Přesně vymezené použití 

pouze na podobné diagnózy 

 

 

Význam Fehringových modelů 

 

Význam Fehringových modelů spočívá zejména v jejich rozsáhlém využití, přičemž 

dominantní postavení patří DCV modelu. V osmdesátých letech 20. století se 

Fehringovy modely staly velkým impulzem pro zkoumání a rozvoj ošetřovatelské 

diagnostiky. O úspěchu modelů svědčí skutečnost, že v letech 1986-1994 bylo 

publikováno více než 24 studií, u kterých byl použitý minimálně jeden z Fehringových 
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validizačních modelů a bylo validizováno 27 ošetřovatelských diagnóz. V 18 studiích 

byl použitý DCV model, v 5 CDV model a v 1 studii oba modely. Existuje také 

množství nepublikovaných studií, ve kterých byla použitá Fehringova metodologie 

(jedná se zejména o práce studentů ošetřovatelství, dizertační práce a různé granty) 

(Fehring, 1994, s. 58). 

 

 

Hoskinsova metodologie klinické validizace 

 

Metodologie klinické validizace podle Hoskinse (1989, s. 127) využívá přímé 

pozorování pacientova chování jako zdroj informací pro tvorbu diagnózy. Tyto 

informace se získávají prostřednictvím interakce sestra - pacient nebo z písemných 

záznamů získaných z dokumentace pacienta. Validizace ošetřovatelských diagnóz má 

tři fáze: konceptuální analýza, validizace experty a klinická validizace. 

 

Konceptuální analýza: První fáze, která obsahuje studium literatury a teoretické 

zkoumání ošetřovatelské diagnózy, se zaměřuje na objasnění (definování významu) 

diagnózy. Na základě konceptuální analýzy se stanoví specifické charakteristiky 

diagnostického pojmu. Podle Hoskinse (1989, s. 127) tato fáze v některých 

publikovaných studiích chybí. Výsledkem první fáze je vytvoření seznamu 

definujících charakteristik. 

 

Validizace experty: Podstatou druhé fáze je posouzení charakteristik experty s cílem 

dosažení shody v definujících charakteristikách konkrétní ošetřovatelské diagnózy. Po 

analýze diagnózy a vytvoření seznamu definujících charakteristik je potřebné získat 

souhlas expertů, že seznam je úplný a přiměřeně reprezentuje diagnózu. Experti 

hodnotí každou charakteristiku s ohledem na její významnost ve vztahu k dané 

diagnóze. Je možné využít Fehringovou stupnici hodnocení, která zahrnuje i 

vyřazovací kritéria pro méně důležité charakteristiky. Hoskins uvádí, že v standardních 

výzkumných metodách je pro reliabilitu nástrojů vyřazujícím bodem 0,80 (podobně 

jako Cronbachova alfa pro dotazníky). Podle Hoskinse mnoho výzkumů validizace 

ošetřovatelských diagnóz končí touto fází.  

 

Klinická validizace: Třetí, závěrečná fáze ověřuje, zda jsou definující charakteristiky 

vytvořené na základě konceptuální analýzy a validizace experty potvrzeny i klinickými 

údaji. Jsou definující charakteristiky skutečně přítomny, když je diagnóza stanovena 

v klinické praxi? Pro tuto fázi je typická přímá interakce nebo pozorování chování 

pacienta, které vykonávají minimálně dvě sestry-experti. Na sběr údajů je vytvořen 
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hodnotící nástroj. Každý expert by měl získávat údaje a formulovat závěry nezávisle. 

Tento cíl je stanoven na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti souboru definujících 

charakteristik u skupiny pacientů, u kterých se předpokládá přítomnost zkoumané 

ošetřovatelské diagnózy. Sledují se dva údaje: procento shody (přítomnost nebo 

nepřítomnost definujících charakteristik) a frekvence výskytu charakteristik u souboru 

pacientů (Creason, 2004, s. 124; Hoskins, 1989, s. 127-128; Whitley, 1999, s. 8-9). 

 

Význam Hoskinsovy metodologie 

 

Hoskins využil poznatky známé z předchozích modelů a spojil je do ucelené 

metodologie. Hoskinsova metodologie tak přináší komplexní pohled na validizaci 

ošetřovatelských diagnóz a zahrnuje všechny části, které se v jiných modelech 

vyskytují často odděleně. 

 

Jiné metodologické přístupy  

 

Problematikou validizačního procesu se zabývali také Guzzetta, Kinney a Grant (1994, 

s. 42). Prezentují čtyřfázový proces validizace ošetřovatelských diagnóz. 

 

První fáze zahrnuje identifikaci definujících charakteristik a operacionálních definicí 

pro specifickou ošetřovatelskou diagnózu, přičemž soubor charakteristik je sestaven 

z definujících charakteristik navržených NANDA-I doplněných pozorováním pacientů 

a studiem literatury. Podle autorů vynikající obsahová validita může být dosažena 

použitím modifikované Delphiho techniky. Definující charakteristiky a jejich 

operacionální definice jsou upravované několika opakovanými dotazníky pro klinické 

experty za účelem dosažení přijatelné úrovně konsenzu. Konceptuální aspekty, které 

jsou využívány v procesu validizace ošetřovatelských diagnóz jsou: významnost každé 

definující charakteristiky při tvorbě diagnózy, frekvence výskytu každé 

charakteristiky, když je diagnóza přítomna a kompetence sestry v identifikaci každé 

charakteristiky.  

 

Ve druhé fázi se jedná o určení hlavních (major) definujících charakteristik použitím 

magnitude estimation scaling (stupnice odhadu).  

Třetí fáze zahrnuje hodnocení definujících charakteristik pacienty v klinickém 

prostředí. Cílem čtvrté fáze je hodnocení ošetřovatelské diagnózy z hlediska určení její 

efektivnosti při výběru ošetřovatelských intervencí a vytýčení výsledků pacienta. 

 



39 

 

Kromě uvedených modelů, které se považují za standardní, je možné při validizaci 

ošetřovatelských diagnóz uplatnit také jiné modely. Např. Mahoney (1989, s. 335) ve 

své studii diagnózy Riziko infekce využívá méně známý model Lynn. Metoda případů 

a kontrol (Case control method) byla využita u validizační studie ošetřovatelské 

diagnózy Riziko aspirace (Wooldridge et al., 1998). Autoři některých studií (např. 

Correa, Monteiro da Cruz, 2000; Fadden et al., 1987) pro účely svých výzkumů 

použili kombinaci standardních modelů validizace ošetřovatelských diagnóz, příp. 

jejich modifikaci. Model validizace sestrami podle Gordonové a Sweeneyové 

a Fehringův DDV model tvořily základ studie validizace a diferenciace diagnóz 

Úzkost a Strach (Whitley, 1994). Autor validizační studie ošetřovatelské diagnózy 

Bolest u pacientů po kardiochirurgické operaci (Correa, Monteiro da Cruz, 2000) 

zvolil kombinaci tří modelů podle Gordonové a Sweeneyové, Fehringa, Carlson-

Catalano a Lunney. Byly zjištěny i další metody jako např. multivariantní přístup při 

validizaci ošetřovatelské diagnózy Únava (Fu, LeMone et al., 2001), kvalitativní 

přístup – metoda fenomenologie při validizaci diagnózy Konflikt v rozhodování 

(Hiltunen, 1987), prospektivní longitudinální studie při validizaci diagnózy Úzkost 

(Young et al., 2002) retrospektivní studie s využitím záznamů pacientů při validizaci 

diagnózy Deficitní znalost (Pokorny, 1986) nebo retrospektivní studie se záměrem 

srovnat údaje z dokumentace při validizaci diagnózy Riziko pádu (Hiltunen, 1987). 

Berger (2009) uvádí, že ve validizačních studiích se často vyskytují i další metody: Q 

metodologie (Lackey, 1986, s. 191), Delfská metoda, multivariantní přístup, 

konceptuální analýza a kvalitativní přístup.  

 

Limitujícím faktorem při zkoumání validizačních studií je skutečnost, že mnohé 

validizační studie jsou publikovány pouze jako krátká abstrakta v NANDA 

konferenčních sbornicích a neposkytují dostatečné informace o metodologii 

a konkrétních výsledcích těchto studií. Např. ve sborníku ze sedmé konference 

o klasifikaci ošetřovatelských diagnóz je publikováno 7 příspěvků validizačních studií 

v plném znění a 17 posterů – abstrakt. Rozmanitost metodologických přístupů 

naznačuje, že ve validizačních studiích je možné využít kvalitativní i kvantitativní 

metody, přičemž výběr metody pro konkrétní validizační studii je závislá na 

zkušenosti výzkumníka, podmínek v dané zemi, typu studie, charakteru diagnózy, 

možnosti získání adekvátního počtu expertů nebo spolupracujících pacientů, jako 

i dalších faktorů. 
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Hodnotitelé v studiích obsahové validizace 

 

Pro získání validity ošetřovatelských diagnóz předkládá Fehring dva hlavní zdroje 

důkazů: klinický a expertní. Existují-li důkazy (od expertů a z klinických situací), že 

skupina hlavních definujících charakteristik naznačuje existenci validní ošetřovatelské 

diagnózy, pak mají sestry v praxi jistotu při používání takové ošetřovatelské diagnózy 

(Fehring, 1987, s. 626). Ve studiích obsahové validizace jsou možné dvě skupiny 

hodnotitelů: sestry (experti), které pracují s pacienty s vybranou ošetřovatelskou 

diagnózou a pacienti, kteří mají stanovenou danou ošetřovatelskou diagnózu. Problém 

týkající se sester jako hodnotitelů spočívá v dotazování se na významnost definujících 

charakteristik, co pro sestry představuje vybavit si tyto charakteristiky z paměti. 

 

U validizačních studií se setkáváme i s údaji od pacientů, které sbírají sestry-experti 

(např. u modelu klinické diagnostické validity), příp. se tyto údaje získávají přímo od 

pacientů, jako je to v případě „na pacienta zaměřeného modelu klinické diagnostické 

validity“ nebo „diferenciálně diagnostického validizačního modelu“. Vědomosti, 

zkušenosti a schopnost sester, které sbírají údaje a diagnostikují, jako i výzkumný 

nástroj se stávají důležitými faktory v tomto procesu (Creason, 2004, s. 126). 

Výzkumný nástroj se může také tvořit. 

 

Diagnostické pojmy NANDA-I zahrnující reakce jednotlivce, rodiny, komunity na 

zdravotní problémy nebo životní procesy je možné měřit různými metodami a různými 

typy nástrojů. Měřící nástroj
 
(hodnotící nástroj, posuzovací nástroj, dotazník, test, 

technika, stupnice, škála) na posouzení definujících charakteristik ve validizačních 

studiích použili např. Carmona, Moraes Lopes, 2006; Ogasawara et al., 1999; Riordan, 

1987; Whitley, 1994, přičemž na jeho označení používají jednotliví autoři různé 

termíny: dotazník (questionnaire), nástroj (instrument, tool), nástroj na sběr údajů 

(data collection tool), DCV nástroj (DCV tool), validizační nástroj (validation tool), 

validizační škála (validation scale), DCV hodnotící škála (DCV rating scale), 

kontrolní seznam (checklist), nástroj na záznam definujících charakteristik (defining 

characteristics tool) a jiné. Ve validizačních studiích se objevují i jiné metody, např. 

rozhovory (Hiltunen, 1987). Padilla (1990, s. 178) uvádí několik typů metod 

a nástrojů, které se používají ve validizačních studiích: přímé měření, měření 

vyžadující intervenci sestry, pozorování, sebeposuzování, používání škál. 

 

Prvním typem je nástroj, který měří a zaznamenává reakce jednotlivce přímo. 

Příkladem NANDA diagnózy, která může být měřená tímto typem nástroje je Snížený 

srdeční výdej (EKG záznam). Ze strany sestry to vyžaduje kalibraci přístroje, jeho 
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nastavení a vyhodnocení měření, záznamu. Vyšetření - pletyzmografie u 24 pacientů 

byla zvolená při validizaci diagnózy Neefektivní tkáňová periferní perfúze (De Cassia 

Gengo de Silva et al., 2006).  

Druhým typem je nástroj, který také měří reakce jednotlivce přímo, ale vyžaduje 

intervenci sestry ve formě pozorování a záznamu reakce jednotlivce, kalibraci, 

nastavení a vyhodnocení měření. Příkladem NANDA diagnóz vyžadujících tento typ 

nástroje jsou Hypotermie, Hypertermie měřené teploměrem, Intolerance aktivity 

manifestovaná změnami krevního tlaku měřeného tonometrem. Třetím typem 

nástroje je přímé pozorování. Pozorované reakce pacienta mohou být kategorizované 

podle položek škály. Např. Narušená kožní integrita – záznam pozorování změn na 

kůži podle škály. Důležitým předpokladem je příprava sestry na pozorování – její 

teoretické a praktické schopnosti správně vyhodnotit a popsat pozorované jevy. 

Čtvrtým typem měření je sebeposouzení. Tento způsob získávání informací od 

pacienta vyžaduje schopnost zodpovědět dotazy. Často se využívají standardní 

hodnotící škály, např. PFS - Revised Piper Fatigue Scale, STAI - The State Trait 

Anxiety Inventory, SSEI – Social Self-Esteem Inventory (Fu, LeMone, et al. 2001; 

Taylor, 1994; Young et al., 2002). Tímto způsobem mohou být měřeny diagnózy 

Deficit sebepéče, Sociální izolace nebo Beznaděj. Úskalí této metody může spočívat 

v tom, že pacient neporozumí instrukci, neporozumí položkám, nesoustředí se na 

vyplnění nebo není v emocionální a psychické pohodě v době vyplňování. 

 

Jednotlivé metody je možné kombinovat. Kombinaci pozorování, rozhovoru 

a fyzikálního vyšetření využili autoři validizační studie ošetřovatelské diagnózy 

Úzkost (Fadden et al., 1987), Narušený spánkový vzorec (Kao-lo, Kim, 1986), 

Dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace (Giménez et al., 2003). Autor studie 

diagnózy Dysfunkční odpojování umělé plicní ventilace (Wang, 1997) zvolil 

kombinaci čtyř různých metod: pozorování, interview, fyzikální vyšetření a studium 

dokumentace. Také triangulaci jako způsob studia multidimenzionální povahy 

ošetřovatelských jevů je možné využít ve validizačních studiích. Triangulace, která 

přibližuje sledovaný jev z několika hledisek, poskytuje lepší porozumění jevu ve 

srovnání s přístupem z jednoho pohledu (Creason, 2004, s. 128). Další výhodou 

triangulace je odhalení rozdílů stejně jako identifikace podobností. Důležitým 

předpokladem správného použití jednotlivých metod a měřících nástrojů je zácvik 

výzkumníka (sestry), což vyžaduje teoretické vědomosti a praktické zručnosti, např. 

schopnost správně vyhodnotit a popsat pozorované jevy. 
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Klinická validizace za spoluúčasti pacientů 

 

Klinické validizační studie, ve kterých jsou samotní pacienti posuzování ve vztahu 

k definujícím charakteristikám, poskytují podle Lunneyové (2007, s. 309) lepší údaje. 

Zařazení pacientů do validizačních studií vyžaduje především jejich ochotu 

a schopnost spolupracovat. Chování pacienta je předmětem široké interpretace závislé 

na různých faktorech. Různé charakteristiky pacienta (např. věk, pohlaví, úroveň 

vzdělání), zdravotní stav pacienta, lékařská diagnóza nebo zdravotnické zařízení 

mohou ovlivnit pozorované chování (Creason, 2004, s. 126). Některé charakteristiky 

mohou být více nebo méně objektivně změřené (výška, hmotnost, rozsah pohybu), 

zatímco ostatní (jako ústní vyjádření, změny v duchovním stavu, pláč, změny nálady) 

jsou subjektivní a těžko zaznamenatelné i pro zkušenou a vzdělanou sestru. Je nutné 

vybrat vhodnou dobu pro sběr údajů. U některých pacientů může dokonce několik 

minut nebo hodin způsobit změnu v daném znaku.  

 

Spoluúčast pacientů ve validizačních studiích preferují autoři u zkoumání takových 

ošetřovatelských diagnóz, které mají definující charakteristiky subjektivní povahy 

a vyžadují subjektivní hodnocení pacienta. Ačkoli pro zařazení pacientů do 

výzkumného souboru pro účely validizační studie neexistují žádná publikovaná 

kritéria, autoři si je modifikují pro účely výzkumu konkrétních ošetřovatelských 

diagnóz. 

 

Například pro validizaci diagnózy Bolest v klinickém kontextu pacienti hodnotili 

definující charakteristiky potvrzením přítomnosti nebo vyloučením znaků verbální 

výpovědí, příp. objektivní identifikací chování (Correa, Monteiro da Cruz, 2000). 

Výzkumný soubor tvořilo 80 pacientů v pooperačním období po kardiochirurgické 

operaci. Byli rozděleni do 2 skupin: skupinu A tvořili pacienti, kteří si stěžovali na 

bolest v časovém úseku 24 hodin před hodnocením nebo v průběhu hodnocení 

a skupinu B tvořili pacienti, kteří si posledních 24 hodin před posouzením na bolest 

nestěžovali. Skupina A byla dále rozdělena na dvě podskupiny. U pacientů A1 

podskupiny byly objektivní údaje hodnoceny v době manifestace bolesti a subjektivní 

údaje byly získány v průběhu následujících 24 hodin. U podskupiny A2 byly 

objektivní i subjektivní údaje hodnoceny do 24 hodin od výskytu bolesti (Correa, 

Monteiro da Cruz, 2000, s. 8). Subjektivní údaje byly získány na základě rozhovorů, 

objektivní položky byly získány na základě pozorování. Podle autorů Correa, Monteiro 

da Cruz (2000, s. 13) výsledky této studie nemohou být zobecněné, co může být 

považováno za nevýhodu v rozvoji ošetřovatelské diagnostiky. Doporučují proto 

realizovat podobnou studii, ale s jiným souborem pacientů. Komparace studií stejné 
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diagnózy přispívá k upřesnění takových fenoménů ošetřovatelské praxe, které sestry 

identifikují a řeší vrámci svých kompetencí. 

 

Ve studii validizace ošetřovatelské diagnózy Úzkost výzkumný soubor tvořilo 69 

pacientů na chirurgických a psychiatrických odděleních (Whitley, 1997, s. 104). 

Jednalo se o CDV model. Pacienti byli vybráni ošetřovatelským personálem jako ti, 

kteří splňují kritéria pro ošetřovatelskou diagnózu Úzkost. Pacienti byli bdělí, 

intelektuálně a emocionálně schopní zhodnotit seznam definujících charakteristik. 

Podmínkou zařazení pacientů do souboru byla ochota spolupracovat. Hodnotili 

reprezentativnost každé definující charakteristiky ve vztahu k vlastní úzkosti. 

 

Stejně velký počet pacientů - 69 pacientů tvořil výzkumný soubor při validizaci 

diagnózy Deficitní znalost (Copeland-Owen et al., 1987). Zařazujícím kritériem byl 

výskyt jednoho ze čtyř stanovených chronických onemocnění: diabetes mellitus, 

onemocnění srdce, onemocnění periferních cév, onemocnění ledvin. Pro respondenty 

byly připraveny čtyři dotazníky sestaveny na základě definujících charakteristik. 

Obsah dotazníku byl specificky zaměřen na každé chronické onemocnění a týkal se 

např. rizikových faktorů onemocnění, znalostí o komunitních zdrojích.  

 

Autor validizační studie ošetřovatelské diagnózy Změna tkáňové kardiální perfúze 

Kelly (1991) zvolil kombinaci dvou modelů (DCV a CDV model). Jednalo se 

o klinické testování přítomnosti, resp. nepřítomnosti subjektivních a objektivních 

definujících charakteristik. Ve fázi klinické validizace výzkumný soubor byl tvořen 

20 pacienty s kardiálními problémami, kteří splňovali kritéria: věk nad 18 let; lékařská 

diagnóza angina pectoris, nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu; nepřítomnost 

znaků kardiálního selhání; minimálně 2denní pobyt v nemocnici. Subjektivní údaje 

byly získány na základě rozhovorů s pacienty. Objektivní údaje byly získány dvěma 

sestrami - experty na základě jejich posouzení pacientů, analýzy dokumentace, 

laboratorních výsledků a výsledků EKG vyšetření (Kelly, 1991, s. 107). 

 

Expert 

 

Ve validizačních studiích zaznamenáváme dvě skupiny hodnotitelů: sestry–experti a 

pacienti. Soubor expertů sehrává důležitou roli nejenom v DCV a CDV modelech, ale 

i v ostatních modelech. Validizační studie není možné uskutečnit bez jejich 

spolupráce. Úloha experta ve validizačních studiích se liší podle použitého 

validizačního modelu a spočívá v hodnocení reprezentativnosti, specifičnosti 

definujících charakteristik ve vztahu k diagnóze, stejně jako hodnocení 
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operacionálních definicí znaku ve vztahu k diagnóze. Význam souboru expertů pro 

výzkum validizace ošetřovatelských diagnóz akcentují různí autoři (Fehring, 1986, s. 

188; Whitley, 1999, s. 10). Důsledný výběr expertů považují za významný krok 

v procesu validizace ošetřovatelských diagnóz. I když přesná kritéria identifikace 

expertů vymezil Fehring v roce 1994, není možné je použít pokaždé v každé zemi 

v celém rozsahu. Autoři validizačních studií si je v závislosti na typu studie a podle 

podmínek dané země částečně modifikují. 

 

Podle Levinové (2001, s. 29) vyplývá potřeba zodpovědět otázku „Kdo je expert?“ 

v souvislosti s validizaci ošetřovatelských diagnóz z různých tvrzení: 

 v odborné literatuře a v odborných časopisech není jednotný názor na to, kdo je 

expert, 

 v dostupných publikacích různí autoři definujú různým způsobem kritéria 

pro výběr expertů, 

 NANDA, která by měla mít největší zájem o používání klasifikačního systému, 

dosud nevypracovala kritéria pro výběr expertů, 

 existující různé systémy profesionální přípravy sester. 

 

Vymezení kritérií pro soubor expertů pro potřeby validizačních studií 

 

Slovo expert pochází z německého expert a je odvozeno z lat. expertus = zkušený, 

vyzkoušený, osvědčený (od experiri - zkoušet) (Rejzek, 2001, s. 163). Jak uvádí 

Reichel (2009, s. 137) takto je vnímán nositel odborné a kvalifikované informace, 

resp. role, kterou může přijmout odborně erudovaný jednotlivec a která se blíží role 

konzultanta, poradce, arbitra. Expert je znalec, odborník, přizvaný k řešení nebo 

posouzení určité otázky (Kol. autorů, 1995, s. 213). Experta v jakékoliv oblasti 

charakterizuje: vyšší vzdělání a vynikající výkony. Stát se expertem podle Jonesa 

(2008, s. 39) vyžaduje 10–15 let vysoce motivované intenzivní práce v konkrétní 

oblasti. 

 

Podle povahy výzkumného problému se při výběru expertů dá postupovat třemi 

způsoby, přičemž se tyto postupy mohou kombinovat. Jedná se o tzv. citační analýzu 

(používanou hlavně při výběrech z vědeckých kruhů), účelový výběr a výběr 

nabalováním (snowball) (Reichel, 2009, s. 138). Pro výzkum v oblasti validizace 

ošetřovatelských diagnóz Fehring zdůrazňuje potřebu „skutečných expertů“, a proto 

za minimální kritérium pro sestru-experta považuje magisterské vzdělání a zkušenost 

v oblasti ošetřovatelské diagnostiky (případně další vzdělávání v oblasti ošetřovatelské 

diagnostiky, výzkum, prezentace) (in Whitley, 1999, s. 10). Dále doporučuje používat 
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širší hodnotící systém, který zahrnuje další kritéria pro výběr experta: magisterský 

stupeň vzdělání v ošetřovatelství se zaměřením diplomové práce v oblasti 

ošetřovatelských diagnóz, publikovaný výzkum v oblasti dané ošetřovatelské diagnózy 

nebo s ní související oblasti, publikovaný článek o ošetřovatelské diagnostice 

v odborném časopisu, disertační práce s problematikou ošetřovatelské diagnostiky, 

současná klinická praxe s minimálně jednoletým působením v oblasti relevantní 

k validizované ošetřovatelské diagnóze, certifikace v oboru klinické praxe relevantním 

k dané diagnóze (Fehring, 1994 in Levin, 2001, s. 29). 

 

Na základě Fehringových doporučení je možné konstatovat, že sestra-expert by měla 

mít potřebné vědomosti (vzdělání, kvalifikaci v ošetřovatelství), praktické zkušenosti 

(klinickou praxi) a předpoklady dalšího vzdělávání – profesionálního růstu (v oblasti 

ošetřovatelské diagnostiky). Také Grant a Davis (in Levin, 2001, s. 29) doporučují 

dodržet tyto kritéria. Ve své práci zmiňují „nezbytnost příslušného školení, zkušenosti 

a kvalifikaci“. Podle Creasonové (2004, s. 126) je kritérium magisterského vzdělání 

nedostačující. Doporučuje upřesnit požadavky týkající se zejména klinické praxe 

a zkušenosti s ošetřovatelskou diagnostikou. Zvolit soubor expertů je náročným 

úkolem, protože „neexistuje žádný způsob jak validizovat vědomosti experta“ 

(Creason, 2004, s. 126). 

 

Také ve dvou nejčastěji používaných modelech (DCV a CDV model) hraje klíčovou 

roli soubor expertů. Pro sestavení takového souboru pro potřeby validizační studie 

Fehring navrhuje používat hodnotící systém (tab. 2), který by měl zajistit, že vybraná 

sestra je dostatečně vzdělaná, má potřebné předpoklady a zkušenosti pro tuto činnost. 

Fehring zdůrazňuje, že kvalita DCV modelu závisí na odbornosti expertů. Podle něho, 

aby mohla být sestra zařazena mezi soubor expertů, musí dosáhnout skóre minimálně 

5 bodů, přičemž 4 body má za magisterské vzdělání v ošetřovatelství.  

 

 
Tab. 2 Fehringův hodnotící systém expertů (Fehring, 1994, s. 59) 
 

Kritéria   Body 

Magisterské vzdělání v ošetřovatelství   4 body 

Magisterská práce zaměřená na oblast relevantní k dané ošetřovatelské diagnóze   1 bod 

Publikovaný výzkum v oblasti dané ošetřovatelské diagnózy nebo podobné oblasti   2 body 

Publikovaný článek o problematice ošetřovatelské diagnostiky v časopise   2 body 

Disertační práce v oblasti ošetřovatelské diagnostiky   2 body 

Současná klinická praxe (minimálně 1 rok) v oblasti dané diagnózy   1 bod 

Certifikace v oblasti klinické praxe k příslušné oblasti diagnózy   2 body 
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Vyšší počet bodů je znakem vyšší odbornosti. Na základě zkušenosti uvádí, že je lepší 

mít menší počet expertů s vysokým stupněm odbornosti než velký soubor expertů 

s nízkou úrovní odbornosti (Fehring, 1994, s. 59). 
 

Variabilita kritérií jednotlivých autorů validizačních studií 

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje konsenzus týkající se kritérií výběru expertů, autoři 

validizačních studií si kritéria přizpůsobují podmínkám země, ve které se studie 

realizuje. Například Grant a Davis (1997) navrhovali: publikace v odborných 

časopisech, prezentace na národní úrovni, výzkum v dané oblasti, odbornou klinickou 

praxi (in Levin, 2001, s. 29). Zdůrazňovali zejména aktivity sester-expertů spojené 

s výzkumem, přednáškovou a publikační činností, stejně tak i klinickou praxi, přičemž 

netrvali na magisterském vzdělání expertů. Hoskins (1997) kromě požadavku 

důkladných vědomostí o diagnóze, která je validizovaná, navrhuje posoudit také 

všeobecné poznání a pochopení podstaty ošetřovatelské diagnostiky (in Levin, 2001, s. 

29). Poznání zkoumané ošetřovatelské diagnózy podle něj nestačí. Jsou potřebné 

komplexní vědomosti v oblasti ošetřovatelské diagnostiky. Ve validizační studii 

španělských autorů Guirao-Goris, Duarte-Climents (2007) věnované diagnóze Sedavý 

životní styl v souboru expertů nebyla ani jedna sestra s magisterským vzděláním. 

Autoři použili pro výběr kritéria jako klinická praxe a úroveň vědomosti v oblasti 

ošetřovatelské diagnostiky. Pro jejich účast ve výzkumu byly sledovány i další údaje: 

profil sestry - věk, délka školení, délka klinické praxe, specializace, délka klinické 

praxe v oblasti specializace, počet hodin metodologického školení v problematice 

ošetřovatelského procesu, prostudované vědecké články o ošetřovatelském procesu, 

účast na konferenci s problematikou ošetřovatelské terminologie; vědomosti 

o ošetřovatelském procesu - znalosti sestry o bibliografických zdrojích z oblasti 

ošetřovatelského procesu (posuzovaná sestra vyjmenuje knihy a články týkající se 

ošetřovatelského procesu, na které si vzpomene), úroveň vědomostí z oblasti 

metodologie ošetřovatelských diagnóz (sestra určuje správnou a nesprávnou formulaci 

ošetřovatelských diagnóz). Výsledky studie prokázaly statisticky významný rozdíl 

mezi výsledky (DCV index) získanými od sester, které splňovaly kritéria ve všech 

třech sledovaných oblastech a výsledky získanými od sester, které nenaplnily 

předepsané kritéria (Guirao-Goris, Duarte-Climents, 2007, s. 88). Ve vztahu k výběru 

expertů byly osobitně zkoumané studie, ve kterých byl použitý DCV model.
2
 

Whitleyová (1997) pro studium validizace ošetřovatelských diagnóz Úzkost a Strach 

za experty vybrala kvalifikované sestry s magisterským vzděláním v oblasti 

psychiatrického ošetřovatelství/duševního zdraví nebo chirurgického ošetřovatelství, 

                                                 
2
 Zpracované podle Levin, 2001 
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které byly členkami Americké asociace sester (American Nurses Association) 

a NANDA. Levin, Krainovich, Bahrenburg a Mitchell (1989), kteří pomocí DCV 

modelu validizovali šest nejčastěji používaných ošetřovatelských diagnóz (Bolest, 

Úzkost, Porušená mobilita, Porušená kožní integrita, Deficit sebepéče, Deficit 

vědomostí), za experty považovali registrované sestry. Jako důvod pro své rozhodnutí 

uvedli, že zkoumaná diagnostická kategorie je v praxi často používaná registrovanými 

sestrami všech stupňů vzdělání a obsah související s diagnostickou kategorií byl 

zahrnutý v kurikulu všech studijních programů registrovaných sester. Ve Smithové 

(1994) validizační studii Riziko násilí byl soubor expertů sestaven ze sester z 

psychiatrických ošetřovacích jednotek. Pouze 13 % sester z tohoto souboru mělo 

magisterské vzdělání. Až 75 % mělo více než pětiletou zkušenost v psychiatrickém 

ošetřovatelství. Satová (1998) využívá modifikovanou verzi Fehringova DCV modelu 

pro validizační studii diagnóz Úzkost, Strach a Porušený spánek. Ve své práci řešila 

stejně jako ostatní problém „Kdo jsou experti?“. Protože v Japonsku bylo v té době 

pouze několik sester s magisterským vzděláním, Fehringovo doporučení nemohla 

naplnit. Soubor expertů v její studii tvořily registrované sestry s různým stupněm 

vzdělání, z různých oblastí praxe. Vycházela z předpokladu, že registrované sestry 

znají ošetřovatelské diagnózy a jejich charakteristiky a jsou schopny využít tyto 

informace na posouzení stupně, které definující charakteristiky prezentují danou 

ošetřovatelskou diagnózu. V některých validizačních studiích se objevují také 

odborníci z jiných oblastí. Pehierová (1997) pro potřebu validizace diagnózy 

Duchovní tíseň za experty vybrala duchovních. Argumentovala tím, že sestry 

neposkytují duchovní péči a pro nedostatek vědomostí v této oblasti je za experty 

v tomto případě nemožno považovat. Podobně Hoover a Norris (1996) přidali k pěti 

sestrám tři lékaře a klinického psychologa při validizaci diagnózy Porušená osobní 

identita (In Levin, 2001, s. 30). Carmona a Moraes Lopes (2006) ve validizační studii 

ošetřovatelské diagnózy Konflikt rodičovské role na Jednotkách neonatologické 

intenzivní péče pro výběr expertů zvolili následující kritéria: minimálně pětiletá 

klinická praxe na jednotkách neonatologické intenzivní péče (s poznámkou, že 

v Brazilii mnohé odborné společnosti po takovém rozsahu praxe umožňují sestrám 

vykonat zkoušky na získání titulu), dále sestry se specializaci v neonatologii, sestry 

realizující v této oblasti výzkum, sestry se speciálním vzděláním v oblasti 

ošetřovatelských diagnóz v neonatologickém ošetřovatelství nebo vztazích dítě – 

matka. Průměrná délka ošetřovatelské praxe byla 12 let. Do souboru bylo zařazeno i 

pět sester s méně než pětiletou praxí, protože tři z nich měly specializaci 

v neonatologii a další dvě měly předchozí zkušenost v této oblasti jako zdravotničtí 

asistenti s pětiletou a delší praxí. Nereálnost splnit další Fehringem stanovené kritéria 

autorka zdůvodnila tím, že v Brazilii má magisterské vzdělání pouze několik sester 
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pracujících v neonatologii, stejně jako zodpovídající výzkum nebo publikace v oblasti 

ošetřovatelské diagnostiky. Dodržela ovšem kriteria specializace a délky praxe 

ve specializované klinické oblasti (Carmona, Moraes Lopes, 2006, s. 4-6). Ogasawara 

et al. (1999, s. 16) pro validizaci definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy 

Porušený tělesný obraz v Japonsku použila kritéria: registrace, více jak tříletá klinická 

praxe, kontinuální vzdělávání v oblasti ošetřovatelských diagnóz v nemocnici 

a sesterské asociaci a používání ošetřovatelských diagnóz na pracovišti. Slovenští 

autoři Žiaková, Čáp, Holmanová (2006) ve validizační studii ošetřovatelské diagnózy 

Beznaděj za experty považovali „vysokoškolské pedagogy a sestry s minimálně 

vyšším odborným vzděláním a pětiletou praxí v oboru“ (Žiaková, Čáp, Holmanová, 

2006, s. 250). Při sestavování kritérií pro validizační studie v konkrétní zemi je 

důležité vycházet z daných možností, přičemž důraz by se měl klást na vzdělání 

zahrnující poznatky o ošetřovatelské diagnostice a klinickou praxi. 

 

Pro účely výzkumu v oblasti validizace ošetřovatelských diagnóz soubor 10 

vysokoškolských pedagogů z České a Slovenské republiky sestavil návrh na 

modifikovaná kritéria pro experty v těchto zemích (tab. 3). 
 

Tab. 3 Kritéria pro výběr expertů modifikovaná na podmínky České a Slovenské republiky 

(Zeleníková et al., 2010, s. 410) 
 

Kritéria   Body 

Základní   

Magisterské/PhDr. vzdělání v ošetřovatelství   3 body 

Bakalařské vzdělání v ošetřovatelství   2 body 

SZŠ/VOŠ   1 bod  

Současná klinická praxe (minimálně 1 rok) v oblasti dané diagnózy   1 bod 

Klinická praxe více než 5 let
3
   2 body 

Klinická praxe více než 10 let
4
   3 body  

Doplňující   

Specializace/certifikace (např. absolvování certifikovaného kurzu - kurz mentor apod.) 

v oblasti klinické praxe k příslušné oblasti diagnózy  

  2 body 

Diplomová/rigorozní práce zaměřena na oblast relevantní k dané ošetřovatelské diagnóze   1 bod 

Publikovaný článek (výzkumného nebo teoretického charakteru) o problematice 

ošetřovatelské diagnostiky 

  2 body 

Dizertační práce v oblasti ošetřovatelské diagnostiky   3 body 

 

Protože pro výběr souboru není možné v ČR ani SR naplnit všechny Fehringem 

stanovené kritéria, byla modifikována tak, aby odpovídala současnému stavu vzdělání 

                                                 
3
 podle Dreyfusova modelu adaptovaného na prax sester autorkou Bennerovou (Cash, 1995, s. 530 

4
 Jones, 2008, s. 39 
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sester v klinické praxi. Navržená kritéria byla pro potřeby výzkumu rozdělena na 

základní a doplňující. Za základní zařazující kritéria považujeme vzdělání v oboru 

ošetřovatelství a klinickou praxi s minimálně jednoletým působením v oblasti 

relevantní k dané ošetřovatelské diagnóze. Doplňující kritéria jsou 

specializace/certifikace v oblasti klinické praxe k příslušné oblasti diagnózy, 

diplomová, rigorozní nebo dizertační práce v problematice ošetřovatelské diagnostiky, 

publikovaný článek z oblasti ošetřovatelské diagnostiky v odborném časopisu 

(výzkumného nebo teoretického charakteru). Jednotlivým kritériím byly přiděleny 

body od 1 do 3, přičemž za experta se považuje sestra, která dosáhne celkový počet 

bodů 4 (Zeleníková et al., 2010, s. 409). Požadavek vzdělání v ošetřovatelství 

a požadavek odborné praxe považujeme za nejvýznamnější, proto jsme je zařadili mezi 

základní a nezbytná kritéria pro soubor sester-expertů. Ve srovnání s Fehringovým 

hodnotícím systémem (Fehring, 1994, s. 59) jsme kritérium magisterského vzdělání 

ohodnotili menším počtem bodů (3 body). Za bakalařské vzdělání v ošetřovatelství 

jsme přidělili 2 body, protože součástí kurikula je ošetřovatelský proces společně 

s ošetřovatelskou diagnostikou. Středoškolské a vyšší odborné vzdělání jsme 

ohodnotili 1 bodem. V návrhu jsme bodově odstupňovali také počet roků klinické 

praxe. Sestra vykonávající klinickou praxi minimálně 1 rok získá 1 bod, u klinické 

praxe nad 5 let 2 body a klinické praxe nad 10 let 3 body. Východiskem pro hodnocení 

klinické praxe se stala publikace Jonesa (2008, s. 39), podle kterého být expertem 

vyžaduje 10-15 let vysoce motivované intenzivní práce v konkrétní oblasti. Kritérium 

odborné praxe akcentují různí autoři validizačních studií, např. Carmona, Moraes 

Lopes, 2006; LeMone, Weber, 1995; Simon et al., 1995. V jejich studiích soubor 

expertů tvořily sestry s klinickou praxí nad 5 let.  

 

Doplňující kritéria definovaná panelem odborníků tvoří specializace/certifikace 

v oblasti klinické praxe k příslušné oblasti diagnózy, diplomová/rigorozní práce 

zaměřěná na oblast relevantní k dané ošetřovatelské diagnóze; publikovaný článek 

(výzkumného nebo teoretického charakteru) o problematice ošetřovatelské diagnostiky 

a dizertační práce v oblasti ošetřovatelské diagnostiky. Bodové ohodnocení diplomové 

práce, specializace/certifikace, publikace zůstalo stejné, jak doporučuje Fehring. Za 

dizertační práci v oblasti ošetřovatelské diagnostiky navrhujeme tříbodové ohodnocení 

vycházejíc z předpokladu, že takový typ práce vyžaduje podrobnou znalost 

problematiky. 
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Velikost souboru expertů 

 

Důležitou roli sehrává i počet expertů, který je potřebný pro validizační studie, ale ani 

ten není přesně stanoven. Podle Fehringa je náročné získat dostatečný počet expertů 

pro validizaci dané ošetřovatelské diagnózy použitím DCV modelu (Fehring, 1986, s. 

188). Tento počet by se měl odvíjet od počtu dostupných expertů pro danou 

validizační studii a požadavku jejich náhodného výběru. Pro potřeby DCV modelu je 

nezbytná skupina 25 - 50 expertů. Za ideální považuje 50 - 100 početnou, náhodně 

vybranou skupinu expertů (Creason, 2004, s. 124; Fehring, 1986, s. 188; Levin, 2001, 

s. 29). Nunnnally a Berstein (1995) určili, že je potřebný soubor minimálně 200 

expertů, aby byla zaručena validita výsledků. (In Guirao-Goris, Duarte-Climents, 

2007, s. 87) Ogasawara et al. (1999) pro validizaci ošetřovatelské diagnózy Porušený 

tělesný obraz v Japonsku ze souboru 554 sester vybrali 149 sester (Ogasawara et al., 

1999, s. 16). Ve validizační studii ošetřovatelské diagnózy Konflikt rodičovské role 

soubor expertů tvořilo 59 sester (Carmona, Moraes Lopes, 2006, s. 5). Soubor expertů 

ve slovenské validizační studii ošetřovatelské diagnózy Beznaděj tvořilo 35 

respondentů (17 sester a 18 pedagogů). Ve studii ošetřovatelské diagnózy Sedavý 

životní styl bylo do souboru zařazených 108 sester (In Guirao-Goris, Duarte-Climents, 

2007, s. 88). Dostatečná velikost souboru je důležitá pro dosažení validity výsledků. 

Ukazuje se, že autoři validizačních studii si kromě kritérií pro výběr expertů 

modifikují i velikost souboru podle podmínek dané země. V souvislosti se souborem 

expertů potřebných pro proces validizace ošetřovatelských diagnóz je možné uvažovat 

kromě kritérií a velikosti souboru i nad dalšími otázkami:
5
 

 

Vliv validizované ošetřovatelské diagnózy z určité klinické oblasti na výběr 

expertů 

 

Podle Levinové (2001, s. 30) existuje minimum publikací, které se zabývají otázkou, 

jaké diagnózy by měly být zpracované výhradně specialisty v dané oblasti a které 

mohou být zpracované sestrami ze všech oblastí klinické praxe. Na jedné straně sestry 

předpokládají (správně nebo nesprávně), že všechny diagnózy zahrnuté v NANDA 

klasifikačním systému ošetřovatelských diagnóz může používat každá sestra. Na druhé 

straně někteří autoři (např. Pehier, 1997; Hoover a Norris, 1996) naznačují, že sestry 

ještě nejsou připraveny (nezávisle na stupni vzdělání) stát se experty pro některé 

diagnózy (např. Duchovní tíseň, Porušená osobní identita). Do výzkumu validizace 

ošetřovatelských diagnóz typu „Deficit sebepéče, Zácpa, Deficitní znalost, Riziko 

infekce“ by naopak mohly být zařazeny téměř všechny sestry bez ohledu na jejich 

                                                 
5
 Zpracované podle Levin, 2001 
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klinickou specializaci. V zájmu dosažení validity výsledku je možné pro výzkum 

některých ošetřovatelských diagnóz zařadit i další upřesňující kritéria jako je např. 

specializace v dané klinické oblasti. 

 

Zařazení dalších odborníků mezi soubor expertů 

 

Mezi autory validizačních studií probíhá diskuze o zařazení jiných odborníků 

(psycholog, duchovní aj.) do souboru expertů. Tento postup se může pokládat za ne 

zcela vhodný, vzhledem k tomu, že ošetřovatelská diagnostika je doménou 

ošetřovatelství. Na druhé straně pohled odborníků na diagnózy z oblasti 

psychosociální a spirituální by mohl přispět k vyjasnění terminologie, diagnostického 

procesu a současně i kompetencí sester. 

 

Modifikace kritérií pro výběr expertů v jednotlivých zemích 

 

Je možné modifikovat Fehringem stanovené kritéria pro výběr expertů pro potřebu 

validizačních studií v jednotlivých zemích? Satové práce (1996) je příkladem 

flexibility pro kritéria expertů v jiné zemi. Je to další otázka, která si zaslouží 

podrobnější zkoumání. Rozdílná úroveň vzdělání v jednotlivých zemích (nedostatek 

sester s magisterským vzděláním) by při akceptovaní všech Fehringem stanovených 

požadavek mohla způsobit nemožnost validizace diagnostického systému v některých 

zemích. 

 

 

Validizace ošetřovatelských diagnóz v České republice a Slovenské 

republice 

 

I když v zahraničí existuje celá řada validizačních studií ošetřovatelských diagnóz, 

v České republice a Slovenské republice je jich pouze několik. První validizační studii 

ošetřovatelské diagnózy Beznaděj s využitím Fehringova DCV modelu realizovali 

slovenští autoři Žiaková et al. (2006). Byla publikována v roce 2006 v českém 

odborném časopisu Kontakt. Validizaci stejné diagnózy se autorský kolektiv zabývá i 

v dalších studiích (Žiaková et al., 2008; Gurková et al., 2010). V roce 2011 publikovali 

výsledky validizace ošetřovatelské diagnózy Beznaděj i v oficiálním časopisu 

NANDA-I International Journal of Nursing Terminologies and Classifications 

(Gurková et al., 2011). Dále byla publikována slovenská validizační studie 

ošetřovatelské diagnózy Chronická zmatenost (Tomagová, Bóriková, 2011). 
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Výzkumem zaměřeným na vybrané soubory z klasifikačních systémů ošetřovatelství 

NANDA-I, NIC, NOC se zabývá slovenská autorka Vörösová (2007, 2008). V České 

republice se výzkumu v oblasti ošetřovatelské diagnostiky a klasifikačních systémů 

NANDA-I, NIC, NOC věnuje zejména autorka Marečková (např. Marečková, 

Slámová, 2008). V souvislosti s validizací ošetřovatelských diagnóz v Slovenské 

republice je možné sledovat snahu různých autorů (Sováriová-Soósová, 2008; 

Tomagová, Bóriková, 2008; Vörösová, 2007; Žiaková et al., 2008) validizovat měřící 

nástroje využitelné v klinické praxi ve vztahu k ošetřovatelským diagnózam. 

Sováriová-Soósová et al. (2008, 2009) pro objektivizaci ošetřovatelské diagnózy 

Zhoršená pohyblivost u pacientů s revmatoidní artritidou ověřuje používání 

Stanfordského dotazníku hodnotícího zdraví indexem neschopnosti (HAQ-DI) a Škál 

měření dosahu nemocí kloubů (AIMS2). Tomagová, Bóriková (2008) používá Mini-

Mental State Examination (MMSE, označovaný i jako Folsteinův test) u 

ošetřovatelských diagnóz Chronická zmatenost a Porušená paměť. Vörösová (2007) v 

diagnostice Akutní zmatenosti ověřuje používání škál NEECHAM (Neelon, 

Champaign – zkratka vytvořená ze jmen autorek), CAM (Confusion Assessment 

Method) a Žiaková et al. (2008) se zaměřuje na používání Nowotného škály naděje 

(NHS) u diagnostiky Beznaděje. „Testování měřících nástrojů ve vztahu k příslušným 

diagnózám, využitelných v klinické praxi, je jeden ze základních předpokladů exaktní 

diagnostiky.“ (Gurková, Žiaková, 2009, s. 34) Autoři Holmanová et al. (2006) ve své 

studii upozorňují, že i přes zahraniční zkušenosti a výsledky z oblasti validizace a 

diagnostiky, se kterými je spojené i používání klasifikačních systémů NANDA-I, NIC, 

NOC absentuje proces národní validizace jak na Slovensku, tak v České republice. 

Potřebu klinického testování NANDA-I diagnostických prvků v našich podmínkách 

zdůrazňuje i Vörösová. Doporučuje např. komparaci výsledků studií Akutní 

zmatenosti v našem sociokulturním kontextu (Vörösová, 2007, s. 88). Společný 

sociokulturní kontext Slovenska a České republiky, nepřítomnost jazykové bariéry, 

stejný systém vzdělávání, používání ošetřovatelského procesu v klinické praxi jsou 

optimální pro spolupráci i v oblasti validizace a diagnostiky. Výsledky spolupráce by 

ulehčily a zpřesnily používání klasifikačních systémů NANDA-I, NIC, NOC. 

Problematickou oblastí validizačních studií v česko-slovenském sociokulturním 

kontextu zůstává otázka kritérií pro výběr expertů, kteří mají významnou roli při 

použití některého Fehringova modelu. Stejně jako jiné země ani my nejsme v současné 

době schopni naplnit některé Fehringem definované podmínky pro experty. Jedná se o 

požadavky týkající se diplomové a dizertační práce z oblasti ošetřovatelské 

diagnostiky, publikovaný článek nebo účast na výzkumu v oblasti dané ošetřovatelské 

diagnózy. 
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V současnosti je realizován mezinárodní projekt APVV SK-CZ-0151-09, MŠMT 

MEB 0810029 Problematika ošetřovatelské diagnostiky – teoretické východiska a 

aplikace v ošetřovatelském procesu, v rámci kterého jsou v českém a slovenském 

sociokulturním kontextu validizované vybrané ošetřovatelské diagnózy: Akutní bolest, 

Deficit vědomostí, Deficit objemu tělových tekutin, Strach, Duchovní tíseň, Chronická 

zmatenost, Porušená paměť, Přetížení pečovatele. Výsledky tohoto projektu přispějí 

k začínajícímu úsilí validizace ošetřovatelských diagnóz v České republice a 

Slovenské republice. 
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HODNOTÍCÍ METODY PRO OŠETŘOVATELKOU 

DIAGNOSTIKU V DOMÁCÍ PÉČI 
 

 

Lucie Sikorová 

 

 

 

Úvod 

 

Současným trendem zdravotní péče o jedince je péče uskutečňovaná v domácím 

prostředí, tzn. tam, kde osoba žije, má přátelé a zájmy. Do domácího prostředí přichází 

terénní pečovatelské služby nebo odborníci z agentur domácí péče. Cílem těchto 

služeb je především orientace na člověka, schopnost odrážet jeho přání a potřeby v 

individuálním plánu péče, být flexibilními, reagovat aktivně na změnu potřeb seniorů, 

být kontinuální, zajišťovat péči ve spolupráci s dalšími sektory např. sociálními, 

podporovat integraci člověka do společnosti a předcházet izolaci. (Janečková, 2005, s. 

16) Ve chvílích kdy člověka postihne nemoc, trvalá invalidita, či jiná závažná životní 

situace dostává se nedobrovolně do role pacienta a stává se závislým na pomoci 

zdravotníků. Řada těchto pacientů se stává rovněž klienty agentur domácí péče, i když 

klientelu tvoří většinou senioři. (Holmerová, Jurašková, Zikmundová, et al., 2007, s. 

59) Domácí péče je ošetřujícím lékařem indikována zejména u klientů, kteří jsou plně, 

nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování 

dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního  

onemocnění.  

 

Ošetřovatelské činnosti v domácí péči 

 

Z hlediska funkce péče jde v domácí péči o nesourodou skupinu pacientů, s možnými 

čtyřmi funkcemi poskytované péče: léčebnou akutní, léčebnou chronickou, 

rehabilitační a paliativní. Léčebná funkce, přesněji doléčovací funkce zahrnuje péči o 

pacienty propuštěné z akutní lůžkové péče, u kterých je předpoklad, že dojde k 

úzdravě, a kde je předpoklad ukončení domácí formy péče (jsou to např. klienti, kteří 

vyžadují převaz rány, kontroly drénu). Léčebná chronická péče zahrnuje péči o 

pacienty s chronickým onemocněním, kteří vyžadují v podstatě kontinuální péči, a 

současně zde není předpoklad, že dojde k úzdravě, a tím k ukončení domácí formy 

péče. Rehabilitační funkce zahrnuje péči typicky o pacienty propuštěné z akutní 

lůžkové péče, kteří vyžadují rehabilitaci (např. po ortopedickém výkonu), je zde 

předpoklad, že dojde k úzdravě a ukončení domácí formy péče. Paliativní funkce 
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zahrnuje péči o pacienty s nevyléčitelným a zřetelně progredujícím onemocněním 

spějícím k blízké smrti a péči o umírající.  (MZ ČR, 2009) 

 

Poskytování domácí ošetřovatelské péče je z velké části zaměřeno na poskytování 

péče nesoběstačným jedincům. K této péči náleží zejména péče o základní biologické 

potřeby - především příjem potravy a zajištění pitného režimu, pravidelné a 

bezproblémové vyprazdňování (včetně péče o inkontinentní osoby), na péči o imobilní 

osoby, polohování, péče o pokožku s prevencí vzniku dekubitů, komplexní hygienická 

péče včetně péče o dutinu ústní, na vytvoření podmínek ke spánku a odpočinku, na 

provádění opatření ke snížení bolesti apod. Součástí aktivit domácí péče je také péče o 

duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Nezbytné je 

sledování a vyhodnocování celkového stavu jedinců, kterým je poskytována domácí 

péče, evidence všech změn v jejich psychice, emocích a projevech chování. Systém 

domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problémů klienta, které pružně 

reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů. (Misconiová, 

2006) Včasný záchyt změn, jejich diagnostika a řešení minimalizuje rozvoj možných 

následků a dopadů nejen na zdravotní stav, ale i na soběstačnost klientů. 

 

Všeobecné sestry poskytují v domácí péči ošetřovatelskou péči (činnosti a výkony) 

pouze v rozsahu ordinace indikujícího lékaře. Dle indikace lékaře je realizována 

ošetřovací návštěva - domácí péče typ I. Tato forma péče je určena zejména pro 

klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, 

inkontinenci a specifickou náročnost domácí zdravotní péče. Časový rozsah návštěvy 

činí 30 minut, s frekvencí maximálně 3krát během dne. Výkon je plně hrazen 

zdravotními pojišťovnami. (Národní centrum domácí péče ČR, 2006) 

 

Výkon začíná komplexní ošetřovatelskou anamnézou klienta i prostředí, aktuální 

ošetřovatelskou diagnózou a stanovením priorit ošetřovatelské péče. 

 

Obsahem a rozsahem výkonu je vyšetření stavu klienta sestrou v domácí péči, 

sledování fyziologických funkcí klienta, monitoring klienta, u kterého hrozí 

dekompenzace stavu, odběr biologického materiálu, případně orientační vyšetření 

biologického materiálu, prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, 

ran, aplikace inhalační a léčebné terapie per os, subcutánní, intramusculární a další 

způsoby instilace léčiv, aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění 

hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti, dohled nad průběhem infuzní terapie, 

podání enterální formy léčiv s kontrolou expirace a požití klientem, doplnění léčiv, 

nácvik aplikace insulinu, edukace a reedukace klienta k udržení, či navození 
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schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti, ošetřovatelská rehabilitace - kondiční a 

dechová cvičení, aktivace klienta, komplexní hygienická péče, sestavení dietního a 

pitného režimu pacienta, klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních 

katetrů, ošetření stomií, zácvik rodinných příslušníků případně blízkých ke zvládnutí 

jednoduchých ošetřovatelských intervencí. 

 

Výkon končí záznamem do dokumentace klienta, předáním informací o zdravotním 

stavu klienta praktickému lékaři, či ošetřujícímu lékaři klienta dle předem stanoveného 

plánu. V případě zjištění patologických reakcí, či změn okamžitá signalizace  lékaři.  

 

Stejnou náplň výkonu zahrnuje i ošetřovací návštěva - domácí péče II., ale v časovém 

vymezení 45 minut, nebo ošetřovací návštěva - domácí péče III., v časovém vymezení 

60 minut nebo typ návštěvy IV. s časovou dotací IV. Součástí těchto čtyř typů 

ošetřovacích návštěv je vždy stejný soubor výkonů, neboť se jedná o tzv. agregát 

činnosti. Je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, po dohodě s agenturou domácí 

péče, stanovit takovou časovou dispozici návštěvy u konkrétního klienta, která 

odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a indikovanému rozsahu péče. 

Jednotlivé typy ošetřovacích návštěv se liší pouze v časovém rozsahu 15 –  30 – 45 – 

60 minut. K dalším vykazovaným komplexním výkonům náleží zahájení nebo 

ukončení zdravotní domácí péče. 

 

Součástí těchto výkonů - ošetřovatelských návštěv, je vždy komplexní posouzení 

stavu klienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí, ošetřovatelská diagnostika a 

administrativní zpracování všech zjištěných dat. Přesto, že Národní centrum domácí 

péče České republiky zveřejňuje doporučení pro posouzení i diagnostiku pro potřeby 

sester v domácí péči, nejsou zde uvedena doporučení týkající se objektivizace 

některých symptomů za využití validních hodnotících metod (vyskytují se zde pouze 

doporučené metody vyšetření fyziologických funkcí a objektivní známky zjištěné při 

fyzikálním vyšetření). (Národní centrum domácí péče ČR, 2006)   

 

Senioři v domácí péči 

 

V březnu 2008 publikoval EUROSTAT svoji prognózu, která předpokládá pro Českou 

republiku do roku 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší složky obyvatelstva. Podíl 

osob starších 65 let činil v roce 2007 14,6 %, v roce 2030 by měl přesáhnout 23 %. 

(ÚZIS, 2009, s. 3). V současnosti nejrychleji přibývá v populaci hospodářsky 

vyspělých států nejstarší věková skupina nad 85 let včetně dlouhověkých seniorů nad 

100 let věku.  Neustále narůstá mužská nadúmrtnost, se kterou souvisí fenomén 
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osamělých starých žen (Kalvach, Zadák, Jirák, et al., 2004, s. 59). Ve vyšším věku 

kromě obvyklého obrazu stáří, který je dán kombinací involučních změn s kondicí a 

projevy chorob, může jedinec postrádat jistotu mládí (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 

26). Přestože je obraz nemocnosti a průběh onemocnění ve vyšším věku často odlišný, 

bývá častým a závažným důsledkem snížení soběstačnosti, která může vést až 

k bezmocnosti, vyžadující soustavnou pomoc druhé osoby či dlouhodobou 

institucionalizaci (Zavázalová, 2001, s. 23). Prevalence chronických chorob ve vyšším 

věku je velmi vysoká (95 % mužů a 97 % žen). Nejvyšší byla v ČR v posledních 

letech prevalence nemocí oběhové soustavy, nemoci pohybového ústrojí a nemoci 

endokrinní a poruch výživy a metabolické přeměny. Podmínkou individuálně 

poskytované ošetřovatelské péče je objektivní zhodnocení potřeb, zdravotního a 

funkčního stavu jedince, resp. seniora. 

 

Podle Royal College of Nursing (2004) patří k funkcím sester působících v péči o 

seniory zejména podpora:  

 psychosociální a emocionální, povzbuzení ke zdravějšímu životnímu stylu, 

podpora sociálních vztahů, 

 maximalizace nezávislosti, podpora funkční nezávislosti, zábrana dalšího 

zhoršení zdravotního postižení, zvýšení kvality života, 

 učení, účasti na screeningu,  

 mírnění bolesti a zajištění přiměřené výživy. 

 

 

Ošetřovatelské posouzení a diagnostika v domácí péči 

 

Posuzování celkového zdravotního stavu a funkčního stavu je obecně dosti složité a 

neustálené. Posouzení seniorů vyžaduje komplexní shromažďování informací o 

fyzikálních, biologických, psychosociálních a funkčních charakteristikách jedinců. 

Opomenuto by nemělo být zmapování rodinných vztahů sociální sítě, náboženské a 

pracovní aspekty. (Department of Health, 2002) Některé agentury domácí péče v 

zahraničí mají vypracovány sady vyšetření, které sestra v rámci ošetřovatelského 

posouzení a diagnostiky využívá. (Humphrey, Milone-Nuzzo, 1996, s. 34)  

 

O skutečném zdravotním stavu seniorů a tím o přesné potřebě zdravotní péče ve stáří 

chybí dostatek informací. Holčík (1981, s. 93) shrnul základní požadavky na vhodnou 

metodiku vyšetření: validita, komplexnost, návaznost, opakovatelnost, přesnost, 

jednoduchost, kvalita vstupních dat, použitelnost. Upozorňuje, že pro šíři celého 

zdraví, by bylo nutné znát o vyšetřovaných osobách všechno. Operačním cílem proto 
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může být jen hodnocení vybraných komponent zdravotního stavu a potřeb podle cíle 

šetření a dostupnosti vhodných informací.  

 

K posuzování jedinců lze využívat hodnotících škál a testů. Jejich využívání je 

nezbytné také z důvodu objektivizace některých ošetřovatelských diagnóz dle 

NANDA-Int., protože řada indikátorů diagnóz (určujících znaků, souvisejících faktorů, 

rizikových faktorů) je klinickým stavem (např. malnutrice, deprese, demence apod.). V 

situaci volby takovéhoto znaku je nejprve nutné jej ověřit nejlépe standardizovaným 

nástrojem. Zhodnocení s využitím hodnotícího nástroje poskytuje hodnotiteli - sestře 

informace, které mohou být rozhodující pro vypracování návazného plánu péče.  

 

Testové metody představují standardizovaný způsob vyšetření, při kterém jsou 

dodržována určitá pravidla, užívání jednotných pomůcek a jednotných způsobů 

vyhodnocení získaných odpovědí. Test lze charakterizovat jako vědecký rutinní postup 

k vyšetření jedné nebo více empiricky oddělitelných charakteristik osobnosti, s cílem 

získat pokud možno kvantitativní údaje o relativním stupni projevu charakteristiky. 

(Lienert, 1989, s. 82) 

 

Škálu je možné charakterizovat jako stupnici s různým počtem stupňů. Pozorovatel na 

ní značí míru vlastností, frekvenci, intenzitu měřeného jevu apod. Neexistuje 

jednoznačné kritérium doporučující velikost škály - minimální rozsah k prokázání 

vztahu mezi množstvím kategorií a reliabilitou škály. Čím nižší je počet stupňů (např. 

tři) tím je hodnocení „hrubší“, při větším počtu stupňů (např. sedm) je hodnocení 

„jemnější“. (Boriková, Fúrová, 2003, s. 11) Škály existují v různých podobách jako 

zaškrtávací, grafické, numerické, s nucenou volbou apod. Předností škál je relativně v 

krátkém časovém horizontu posouzení velkého počtu znaků, nevýhodou škál je 

subjektivní zatížení posuzovatelem. 

 

Aby testy mohly sloužit svému účelu, musí splňovat některé základní metodologické 

požadavky. K hlavním metodologickým požadavkům náleží: 

 

Objektivita:  

Test je objektivní, když jeho výsledky jsou nezávislé na osobě, která test předkládá a 

která jej vyhodnocuje. Instrukce a podmínky pro práci s testem musí být pro všechny 

testované osoby stejné. Důležité je přesvědčit se, zda instrukce byla správně 

pochopena. Manuály k některým testům jsou v tomto směru velmi podrobné, nebo 

předepisují přesnou slovní formulaci instrukce, od které se examinátor nesmí odchýlit. 

Požadavek objektivity se týká i vyhodnocování výsledků. Nejvýhodnější je situace, 



65 

 

když jsou výsledky hodnocení měřitelné v objektivních jednotkách. (Svoboda, 1999, s. 

17) Objektivitou testu se rozumí i nemožnost záměrného zkreslení výsledku testu 

vyšetřovanou osobou.   

 

Normalizace:  

Je jí označována možnost porovnání individuálních výsledků s normami, zjištěnými 

vyšetřením/měřením reprezentativního vzorku osob. Norma je zde chápána jako 

průměrný výkon. Obvykle jsou hrubé skóry převáděny na vážené nebo standardní 

skóry. Typickým příkladem jsou percentily, udávající kolik procent populace je horší v 

určitém kritériu než vyšetřovaná osoba. Výsledky mohou být také strukturovány do 

kategorií nebo stupňů. 

 

Reliabilita:  

Označuje spolehlivost, se kterou test měří to, co měří, tzn., že za týchž podmínek, by 

měl poskytovat stejné výsledky. K exaktnímu posouzení reliability slouží koeficent 

reliability. Je vyjadřován hodnotami mezi 0-1, kdy 0 značí naprostou 

nespolehlivost/nepřesnost a 1 perfektní, naprostou spolehlivost/přesnost. (Streiner, 

Norman, 2008, s. 8) Existují dva typy reliability, reliabilta test-retest (hodnota je 

získána srovnáním pořadí pozorovaných hodnot získaných měřeními provedenými ve 

dvou různých okamžicích) a mezipoložková reliabilita. Druhý typ reliability se 

zaměřuje na odhad reliability odpovědí osoby na sadu položek najednou. 

Konstruovány jsou tedy otázky k měření stejného znaku, přičemž je předpokládáno, že 

respondenti na ně budou odpovídat podobně. V metodologii výzkumu je 

frekventovanější mezipoložková reliabilita. Výzkum mezipoložkové reliability byl 

silně ovlivněn Lee Crobachem, jehož vzorec pro odhad mezipoložkové reliability 

(Cronbachovo alfa) je zřejmě používán nejčastěji. (Schubert, 2010, s. 108-109) 

Reliabilita není zárukou validity (opakovaně může být spolehlivě měřen špatně 

konstruovaný indikátor).  

 

Validita:  

Označuje platnost testu. Udává, zda test skutečně měří, co měřit má. Validita je 

korelací mezi testem a vnějším kritériem. Rozlišována je praktická validita 

(pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a tím co máme pomocí testu zjistit u 

testované osoby), kongruentní validita (porovnání s již ověřeným podobným testem), 

predikční validita (pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a chováním 

testované osoby po daném časovém odstupu), apod. Někdy je pro zjišťování jediné 

vlastnosti/jevu užíváno celého souboru metod, v tomto případě se validita označuje 

jako souhrnná. (Svoboda, 1999, s. 20-21) 
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Souhrnným označením pro zajištění reliability, pro validizaci, stanovení norem, 

prověření účinnosti jednotlivých částí testu, stanovení jednotné instrukce a způsobu 

administrace je označováno jako standardizace.   

 

Nástrojů hodnocení (testů a škál) měřících u seniorů rozličné parametry je k dispozici 

v české a zahraniční literatuře velké množství. Jen např. v oblasti klinické psychiatrie 

je pro seniorskou populaci k dispozici 162 nástrojů měření. (Burns, et al. 1999, s. 426) 

Při výběru hodnotícího nástroje je nezbytné zohlednit účel použití. Analýza 

nabízeného relevantního hodnotícího nástroje či testu je podle Burns, Lawlor a Craig 

(2002, s. 161) často opomíjeno. Dimenze, které je možno u seniorů monitorovat jsou 

oblast emocí, nálady, kvality života, soběstačnosti, poznávání, paměti, apod. Volba 

hodnotícího nástroje podléhá také faktu, kdo bude hodnocení realizovat. Může jít o 

sebehodnotící metody, potřebné informace mohou být zaznamenávány členy rodiny či 

jinými pečovateli nebo jsou data získávána profesionálem - odborníkem. Volba 

hodnotící metody podléhá i časovému rozsahu vyhotovení testu či hodnocení, 

jednoduchosti administrace a vyhodnocení, rozumovým schopnostem jedinců, 

schopnostem spolupráce apod. Klíčovým prvkem ve volbě nástroje hodnocení 

sehrávají osoby, které budou posuzování realizovat. Mnoho nástrojů si žádá speciální 

vzdělání, v užití škál a hodnotících metod by měla mít osoba praxi apod. Výběr 

nástroje měření může být ovlivněn také psychometrickými vlastnostmi testu. Podle 

Department of Health (2002) je nutné, aby posuzovatelé v domácí péči měli na mysli, 

že některé měřicí nástroje byly vyvinuty pro výzkumné účely, nikoliv pro klinickou 

praxi. Dalším zohledňujícím kriteriem při volbě hodnotící metody jsou kulturní 

specifika posuzované populace neboli, tzv. kulturní citlivost hodnotící metody. 

Department of Health upozorňuje na nedostatky metod, které se mohou vyskytnout v 

souvislosti s doslovným překladem různých hodnoticích škál a apelují na nezbytnost 

lingvistické kontroly při každém překladu. Posuzování prostřednictvím hodnotících 

nástrojů je jedna z metod získávání objektivních údajů, ale nenahrazuje klinická 

vyšetření. Jsou chápána jako doplňující metoda k jiným metodám sběru údajů. 

(Bóriková, Žiaková, 2007, s. 13 - 18) 

 

K nejstarším diagnostickým metodám náleží testy výkonové neboli testy schopností. 

Jsou nejvíce propracovány a užívají zpravidla starších, mnohokrát osvědčených 

podnětů a úloh, i když jsou nově seřazeny. K těmto testům náleží např. měření 

inteligence, dále testy měřící speciální schopnosti a jednotlivé psychické funkce, jako 

např. schopnosti verbální, prostorové představivosti, numerické, schopnosti percepční 
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pohotovosti, paměťové, psychomotorické a umělecké. (Urbánek, Denglerová, Širůček, 

2011, s. 43) 

 

 

Charakteristika vybraných hodnotících metod - testů a škál 

 

Charakteristika níže uvedených hodnotících metod - testů a škál se odvíjí od 

charakteristiky cílového výzkumného souboru výzkumného šetření Jarošové, 

Marečkové, Sikorové, Pajorové, který byl sestaven z klientů agentury domácí péče. Ke 

klientům náleží dle ředitelky agentury domácí péče Pajorová v Ostravě v převážné 

většině senioři. Hodnotící metody vedoucí k objektivizaci ošetřovatelských diagnóz se 

tedy zaměřovaly dominantně na seniorskou populaci.   

 

U starší populace jsou časté a také často přehlížené depresivní syndromy. (Schuler, 

Oster, 2010, s. 83) Výskyt častějších depresí ve stáří bývá lépe pochopitelný než ve 

věku středním a mladším. Stárnoucí a starý člověk postupně ztrácí řadu zdrojů radosti 

a uspokojení ze života. Nemá již tolik úspěchů ve své profesi, dostává se mu méně 

společenského uznání a ubývá počet jeho důležitých osobních vztahů, které ho dříve 

chránily před možnými nástrahami smutku všedního života. (Baštecký, Kümpel, 

Vojtěchovský, et al., 1994, s. 208) Vyskytují se proto i názory, že deprese ve stáří je 

jevem normálním, existenciálním a snad i fyziologickým. Deprese je však součástí 

relevantních souvisejících faktorů některých ošetřovatelských diagnóz (např. 

zanedbávání sebe sama 00193, únava 00093, potulka 00154, narušená osobní identita 

00121, neefektivní plnění rolí 00055, sebepoškození 00151, zácpa 00011, syndrom 

zhoršené interpretace okolí 00127 apod.) nebo relevantních určujících znaků 

ošetřovatelských diagnóz (např. stresový syndrom z přemístění 00114, neschopnost 

zvládat zátěž v rodině 00073 apod.). Jako rizikový faktor potenciálních 

ošetřovatelských diagnóz se uplatňuje např. u ošetřovatelské diagnózy riziko zhoršené 

religiozity 00170. Proto musí sestra ke stanovení ošetřovatelské diagnózy tento prvek 

vždy správně zhodnotit. Vhodným nástrojem posouzení deprese je Škála deprese pro 

geriatrické pacienty (Geriatric depression rating scale GDRS). Ta je navržena tak, 

aby mohl klient posuzovat vlastní situaci sám. Zahrnuje 30 otázek, které může položit 

tazatel bez speciálního vzdělání. (Yesavage, Brink, Rose, et al., 1983, s. 39). Každá 

položka škály zahrnuje odpověď Ano/Ne. Citlivost testu činí 84 %, specifita 95 %. 

Navržena byla rovněž 15 položková verze škály Geriatric depression scale (GDS) 

Sheik, Yesavage (1986, s. 165-173) nebo čtyř položková verze s citlivostí 93 % a 

specifitou 88 %. (Katona, 1994, s. 123-140). 15 položková verze hodnotící škály je z 

výše uvedených metod nejčastěji využívanou v praxi, její administrace trvá 5-10 min. 
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(Burns, Lawlor, Craig, 2002, s. 161-167) V českém písemnictví byla škála předložena 

Vojtěchovským. (1999, s. 3) Schuler a Oster (2010, s. 88) upozorňují na nutnost 

informovat klienta o tom, že otázky se vztahují k období několika posledních týdnů. 

Výsledné bodové skóre informuje posuzovatele o přítomnosti mírné deprese, 

manifestní depresi vyžadující odborné poradenství nebo o stavu bez deprese. Možným 

screeningovým nástrojem k hodnocení deprese je 21 položková Beckova stupnice pro 

hodnocení deprese (Práško, Pašková, Prašková, 2001, s. 78) Stupnice byla dvakrát 

revidována, a to původní BDI a BDI-1A. V současnosti je aktuální 21 položková verze 

BDI-II. (Beck, Steer, Brown, 2006) Klient je informován, aby každou posuzovanou 

položku hodnotil za posledních 14 dní. Pro posouzení položek je k dispozici 

čtyřstupňová stupnice, s rozmezím hodnocení 0-3 body za každou položku. BDI je 

používána již 35 let, s koeficientem alfa u původní verze 0,80, u současné verze BDI-

II. koeficient alfa 0,92. Přes vysoce pozitivní hodnocení této stupnice není podle Sharp 

a Lipsky (2002, s. 1004), nejlepším screeningovým nástrojem pro záchyt depresivních 

symptomů u seniorů.  Stav psychického zdraví může být subjektivně zhodnocen také 

prostřednictvím Stupnice psychického zdraví, kterou prezentoval Savage, Britton 

(1967, s. 521-523) orientačně poukazující na poruchu psychického zdraví u starších 

jedinců. Stupnice zahrnuje 15 dichotomických otázek s nabídkou odpovědí Ano/Ne, 

pokrývající biologické, sociální a psychické projevy psychických poruch. Výsledné 

skóre činí 1-15 bodů, přičemž 6 bodů a více svědčí pro poruchu psychického zdraví. 

(Kolibáš, Vajdičková, Hunáková, 1993, s. 144-147)  

 

Snahou ošetřovatelské péče prostřednictvím profesionálů ošetřovatelství působících v 

agenturách domácí péče je zejména podpora soběstačnosti klientů a jejich schopnosti 

vést samostatně co nejkvalitnější život. Jak uvádějí Holmerová, Jurašková, 

Zikmundová, et al. (2007, s. 68) omezení v některých instrumentálních aktivitách 

denního života (instrumental activities of daily living, IADL) vede ke zhoršení kvality 

života, ale nepředstavuje ještě potřebu péče druhé osoby, omezení v základních 

(bazálních) aktivitách denního života (activities of daily living, ADL) již takovouto 

potřebu představuje. Některé ošetřovatelské diagnózy jsou přímo zaměřeny na 

nedostatečnou sebepéči (deficit sebepéče při koupání 00108, deficit sebepéče při 

oblékání 00109, deficit sebepéče při stravování 00102, deficit sebepéče při 

vyprazdňování 00110) a sestra tak může učinit posouzení dle určujících a souvisejících 

faktorů, ale tyto znaky nevyjadřují stupeň deficitu neboli úroveň nesoběstačnosti. K 

této konkretizaci slouží různé škály, např. Test základních a instrumentálních 

aktivit denního života (ADL a IADL). U každé výše uvedené ošetřovatelské 

diagnózy týkající se deficitu sebepéče je v poznámce uvedena nutná specifikace 
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úrovně nezávislosti pomocí standardizovaného funkčního měřítka. Výsledky 

funkčního vyšetření také přímo určují směr ošetřovatelské péče.   

 

Pod pojmem základní aktivity denního života se rozumí základní sebeobslužné 

aktivity. Podle původního Katzova indexu se jedná o samostatné provedení hygieny, 

samostatné oblékání používání toalety, kontinenci, schopnost při přesunu a pohybu a 

samostatné stravování. V současné době je používán modifikovaný test Barthel, 

který zahrnuje deset položek ohodnocených 0, 5 nebo 10 body. K posuzovaným 

parametrům náleží schopnost najedení se a pití, schopnost oblékání, koupání, osobní 

hygieny, kontinence moče a stolice, použití WC, přesun z lůžka na židli, schopnost 

chůze po rovině a do schodů. Výsledné hodnocení zahrnuje sumu 0 až 100 bodů a 

kategorizuje klienty na vysoce závislé na druhé osobě, závislé, středně a lehce závislé 

nebo nezávislé. K hodnocení se doporučuje vytýčit čas, ve kterém bude klient 

posuzován, dle Barthel je vhodné údobí posledních 24-48 hodin. Využito může být 

také vlastního úsudku pacienta o vlastních schopnostech, ale dle Topinkové a 

Neuwirtha (1995, s. 27) je vhodné informace doplnit vlastním pozorováním nebo z 

věrohodných zdrojů. K důležitým upozorněním náleží informace, že s využitím 

pomůcek je možné dosáhnout bodového hodnocení nezávislosti. (Mahoney, Barthel, 

1965, s. 57) Původně test sloužil pacientům po ochrnutí a chronicky nemocným 

pacientům, v současnosti se používá i jako doplňující metoda při posuzování stárnutí. 

(Mahoney, Barthel, 2008) Spolehlivost Barthelova indexu se ukazuje jako vysoká u 

pacientů s cévní mozkovou příhodou, Crobachův alfa koeficient činí 0,935. V českém 

kontextu prokázala silnou spolehlivost testu (reliabilitu) a validitu Vaňásková (2004). 

Topinková a Neuwirth (1995, s. 26) doporučují vyšetření realizovat, ale i u pacientů k 

odhalení dosud nediagnostikovaných chorob a poruch, protože nespecifické zhoršení 

funkčního stavu může být prvním a někdy i jediným projevem probíhajícího 

onemocnění, po němž je třeba pátrat.  

 

Vyšší věk je spojen s častějším výskytem poruch výživy, především s malnutricí, která 

ohrožuje pacienta závažnými zdravotními komplikacemi, zvýšenou nemocností i 

úmrtností, zhoršuje jeho funkční výkonnost a celkovou kvalitu života. Proto je třeba v 

klinické praxi věnovat poruchám výživy větší pozornost a ve stáří je aktivně 

vyhledávat. (Topinková, 2003, s. 6) Podle Horowitze (2002) až 16 % starých lidí 

žijících ve vlastní domácnosti má kalorický příjem 1000 kcal/den a nižší a asi 6-8 % 

má klinické a laboratorní známky malnutrice. Výskyt malnutrice stoupá s věkem. 

(Zadák, 2008, s. 76) Etiologie poruch výživy je obvykle multifaktoriální. Ve stáří se 

uplatňují hormonální změny, přidružená somatická a psychiatrická onemocnění, 

farmaka a sociální příčiny. (Sobotka, 2001, s. 14-16) Klienti s kognitivním deficitem 
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mohou na příjem potravy zapomenout, nedokážou rozpoznat jídlo nebo konzumují 

nepoživatelné věci. (Amella, Lawrence, 2007, s. 1) Z chorobných stavů vedou k 

poruše výživy často zhoubné nádory, chronické střevní záněty a chronické plicní 

postižení. (Zadák, 2008, s. 76) Žák (2005, s. 235) definuje malnutrici jako patologický 

stav způsobený nedostatkem živin. Posouzení stavu výživy musí být komplexní 

(anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření). Posuzovat aktivně a 

screeningově rizikové klienty, zejména seniory, onkologicky nemocné apod., je 

nezbytnou součástí praxe sester, neboť klienti v tomto ohledu problémy mnohdy 

nedostatečně signalizují. Jako součást screeningových metod posouzení nutrice klientů 

lze využít Škálu pro hodnocení výživy (Mini Nutritional Assessment, MNA). Byl 

vyvinut v roce 1990 ve Švýcarsku jako skreeningová metoda posuzující výživový stav 

starších osob. (Bauer, Kaiser, Anthony, et al., 2008, s. 389) Administrace trvá asi 15 

minut, obsahuje čtyři okruhy otázek a měření, rozdělených do 18 položek.  

 

MNA zahrnuje okruhy a měření: 

1. Antropometrická měření - tělesná hmotnost a výška, obvod paže a lýtka, ztráta 

hmotnosti. 

2. Celkové hodnocení - šest otázek zaměřených na mobilitu, soběstačnost, přítomnost 

akutního onemocnění, chronický kožní defekt, psychiatrické onemocnění, psychický 

stres a užívání léků.  

3. Oblast dietních návyků - osm otázek zaměřených na jídlo, konzumaci potravin a 

tekutin, schopnost se najíst. 

4. Subjektivní posouzení vlastního zdravotního stavu. 

Každá otázka je skórována 0 až 2 body. Celkové skóre může dosahovat maximálně 29 

bodů, přičemž dosažené skóre 17 a méně bodů svědčí pro malnutrici, bodové skóre 17-

23,5 bodů upozorňuje na riziko rozvoje malnutrice. Dosažené celkové skóre 24 a více 

bodů představuje normální nutriční skóre zdravé osoby. (Topinková, 2003, s. 8) 

Senzitivita MNA dosahuje 98,9 %, specifita 94,3 % a diagnostická přesnost 97,2 %. 

Vzhledem k délce vyšetření byla pro běžnou klinickou praxi (včetně screeningu 

nerizikových starších jedinců) vyvinuta zkrácená verze MNA, označována jako Škála 

pro hodnocení výživy - zkrácená verze (Mini Nutritional Assessment - Short Form, 

MNA-SF). Tato verze zahrnuje pouze šest položek původního MNA, délka provádění 

nepřesahuje 3 minuty. Výběr položek pro zkrácenou verzi byl uskutečněn na základě 

nejvyšší korelace položek s celkovým MNA skóre, s nejvyšší klinickou validitou a ty, 

které dosahovaly společně vysoké vnitřní konzistence. Senzitivita MNA-SF dosahuje 

podle Topinkové (2003, s. 10) 97,9 %, specifita 100 %. Autoři MNA a MNA-SF 

doporučují využít při hodnocení nejprve zkrácené verze a následně v případě nálezu 

patologie použít nezkrácenou verzi (dvojstupňové hodnocení) plus další vyšetření 
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laboratorní. V ČR byl přeložen Topinkovou a Neuwirthem v roce 2002 a následně 

ověřován.         

 

Hodnocení obou nástrojů se uskutečnilo ve studii Guigoz (2006), který posuzoval tyto 

nástroje prostřednictvím hodnocení systematické analýzy literárních zdrojů. Mimo jiné 

byly posuzovány studie zaměřené na hodnocení seniorů v domácí péči a péči 

ambulantní (25 studií, n = 3 119). Výsledky ukázaly nástroj MNA jako spolehlivé 

měřítko malnutrice a dále, že včasná intervence může významně malnutrici zastavit. 

Posuzovací nástroj MNA je vhodné využít i při diagnostickém zvažování, kde je 

malnutrice určujícím či souvisejícím faktorem ošetřovatelské diagnózy (např. 

dysfunkční gastrointestinální motilita 00196, zhoršená tělesná pohyblivost 00085, 

únava 00093) nebo rizikovým faktorem ošetřovatelské diagnózy riziko poškození 

00035.    

 

Chorobný stav, při kterém dochází naopak k ukládání tuku v důsledku převažujícího 

přívodu energie nad jejím výdejem, je označován jako obezita. Již v procesu 

fyziologického stárnutí dochází ke změně poměru mezi netukovou a tukovou tkání ve 

prospěch tkáně tukové. (Topinková, Neuwirth, 1995, s. 73) Jelikož je obezita 

významným rizikovým faktorem pro vznik diabetu, kardiovaskulárních a kloubních 

onemocnění, je snahou zdravotníků včasný záchyt a následná opatření k její úpravě. 

Pro komplexní hodnocení nutričního stavu je nezbytné provést nejen hodnocení 

stravovacích zvyklostí a spotřebních dat, ale též provést antropometrická měření, k 

nimž náleží změření tělesné hmotnosti a tělesné výšky, měření tloušťky kožních řas na 

definovaných místech nebo využít měření tělesného složení prostřednictvím tělesné 

impedance. (Hlúbik, 2007) Měření tělesné hmotnosti, tělesné výšky a následný 

výpočet Body Mass Index (BMI) je běžnou součástí fyzikálního vyšetření klienta 

sestrou. Měření tloušťky kožních řas za účelem stanovení množství podkožního a 

celkového tuku v těle se uskutečňuje prostřednictvím speciálního nástroje 

označovaného – kaliper. Jeho čelisti v okamžiku měření stlačují kožní řasu vždy 

stejnou silou, kterou lze před měřením nastavit. Druh kaliperu je rozdílný podle 

výrobce. Komparaci několika metod měření, konkrétně dle Matiegky, Drinkwatera a 

Rosse a Pařízkové, uvádí Sigmund a Dostálová. (2002, s. 138-141) Autoři poukazují 

na signifikantně rozdílné výsledky při měření jednotlivými kaliperačními metodami. K 

novějším způsobům stanovení tukové frakce patří měření bioelektrického odporu, kdy 

se přiložením elektrod zjistí vodivost tkání a z ní pak podíl celkového tuku v těle. 

Zastoupení tukové složky lze měřit při uchopení elektrod do rukou (např. přístroj 

OMRON BF 300 a OMRON BF 306) nebo postavením se na osobní nášlapnou váhu 

se zabudovanými elektrodami (např. přístroj OMRON BF 400, IBP BFS 100). Jak 
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zmiňují Goldmann a Cichá (2005, s. 77-90), kteří prováděli vyšetření pomocí přístroje 

OMRON, je nutné mít na mysli menší spolehlivost této metodiky. Nespolehlivost 

může být však způsobena především nedodržením zásad měření, které doporučuje 

výrobce.  

 

WHO (1998) vytýčila podle dosažených hodnot BMI, riziko výskytu komorbidit. 

Průměrné riziko výskytu komorbidit se vyskytuje u normální tělesné hmotnosti (BMI 

18,5-24,9), zvýšené riziko u nadváhy (BMI 25,0-29,9), střední riziko u obezity I. 

stupně (BMI 30,0-34,9), vysoké riziko u obezity II. stupně (BMI 35,0-39,9) a velmi 

vysoké riziko u obezity III. stupně (BMI ≥ 9). Nízké hodnoty BMI naopak potvrzují 

podváhu (BMI < 18,5). BMI hodnoty jsou nezávislé na věku a pohlaví. Podle 

Kunešové (2004, s. 149), doporučené hodnoty BMI ve vyšších věkových kategoriích 

by měly být změněny a horní hranice hmotnosti s minimálním rizikem mortality by 

měla být zvýšena alespoň na BMI 27,0. Vysoký BMI pozitivně koreluje s invaliditou a 

rizikem zhoršené fyzické funkce ve vyšším věku. Ve všech věkových kategoriích 

dospělé populace, včetně osob nad 75 let je vyšší tendence k obezitě než k malnutrici. 

U osob nad 75 let zjistil McNeil (2002, s. 555-561) 4,1 % mužů a 3,9 % žen s BMI 

pod 20, zatímco obézních 5,6 % mužů a 12,2 % žen. Podle posledního výzkumu 

výskytu obezity v ČR (2010) spadá 35 % dospělé populace do kategorie nadváhy 

(BMI 25,1–29,9 kg/m2) a 23 % do kategorie obezity (BMI nad 30 kg/m2). To 

znamená, že v porovnání s posledním prováděným výzkumem (2008) nedošlo k 

významnému nárůstu osob v těchto kategoriích. Výzkum byl proveden v rámci 

projektu „Žij zdravě“, který je podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Zkoumaný vzorek obsahoval celkem 2065 osob, které svým složením podle 

základních sociodemografických dat (např. pohlaví, věk, vzdělání) odrážejí reálnou 

dospělou populaci ČR. K největšímu hmotnostnímu nárůstu dochází nejvíce po 50. 

roce. (Matoulek, 2011)     

 

K hodnotícím metodám posuzující rizika v oblasti výživy (snížená nebo zvýšená 

nutrice) a využívající antropometrická měření náleží Malnutrition Universal 

Screening Tool (MUST). Hodnocení se uskutečňuje v pěti krocích. (Bapen, 2003) 

Hodnocené položky jsou posuzovány v různých časových rámcích. Výhodné je 

alternativní měření (není-li možné zjištění tělesné výšky a hmotnosti), ke kterým 

náleží např. měření obvodu paže, vzdálenosti od olecranon ulnae k processus 

styloideus).  

 

K nejtěžším a nejobávanějším chorobám vyššího věku náleží podle Kolibáše (2005, s. 

101) demence. Znemožňují nemocnému vykonávat zaměstnání, věnovat se svým 



73 

 

zálibám, starat se o sebe a smysluplně komunikovat s přáteli a příbuznými. Demence 

znamená úbytek intelektových schopností oproti předchozí úrovni, nemocný postupně 

ztrácí paměť a schopnost rozumět dění ve svém okolí. Detekce časných stádií demence 

je většinou nedostatečná, také proto, že hodnocení kognitivních funkcí není součástí 

běžného vyšetření. (Kolibáš, Vajdičková, Hunáková, 2005, s. 103). Demence je 

častým souvisejícím faktorem ošetřovatelských diagnóz, např. diagnózy nedostatek 

spánku 00096, akutní zmatenost 00128, syndrom zhoršené interpretace okolí 00127 

nebo rizikovým faktorem, např. u ošetřovatelské diagnózy riziko akutní zmatenosti 

00173, riziko pádů 00155. Kognitivní omezení je souvisejícím faktorem ošetřovatelské 

diagnózy nedostatečné znalosti 00126, narušené myšlenkové procesy 00130 (tato 

diagnóza byla v taxonomii II pro léta 2009-2011 vyřazena), souvisejícím faktorem 

ošetřovatelské diagnózy zhoršená sociální interakce 00052. Zhoršení kognitivních 

funkcí je součástí souvisejících faktorů ošetřovatelských diagnóz funkční inkontinence 

moči 00020 a inkontinence stolice 00014.  

 

K detekci kognitivní poruchy je vhodné využít Krátké vyšetření mentálního stavu 

(Mini Mental State Examination MMSE) podle Folsteina (1975, s. 189-198), který 

hodnotí orientaci, zapamatování, pozornost a počítání, výbavnost paměti, pojmenování 

předmětů, opakování věty, třístupňový příkaz, čtení a vyhovění příkazu, psaní a 

obkreslování dle předlohy. Jeho administrace probíhá v rozmezí 5-10 minut, časové 

vyplnění však není limitováno. (Cockrell, Folstein, 1988, s. 689) Vhodné je předem 

klienta s testem seznámit. Maximální (nejlepší) výsledné skóre v testu je 30 bodů. 

Výsledné skóre 24 bodů a více značí normální výsledek, 23 bodů a méně ukazuje na 

přítomnost demence nebo příbuzných syndromů (23-21 bodů značí lehkou poruchu, 

20-11 ukazuje na kognitivní poruchu středního stupně a 10-0 bodů těžkou kognitivní 

poruchu). Corkell a Folstein uvádí reliabilitu testu 0,89, senzitivitu 0,87. Feliciano, 

Baker, Anderson et al. (2011, s. 2) konstatují, že vzhledem k jednoduchosti testu, jej 

mohou užívat kromě lékařů i další odborníci z řad nelékařských oborů, ke screeningu 

poškozených kognitivních funkcí. MMSE je doporučován k posouzení kognitivních 

funkcí v oblasti ošetřovatelské praxe i výzkumu. (Hurley, Voicer, 2006, s. 336) 

Omezením využití testu je zrakové postižení. Cronbachovo alfa skóre prokázalo 

dobrou vnitřní konzistenci 0,79. (Hurley, Voicer, 2006, s. 337) Nástroj MMSE byl 

několikrát modifikován, v českém kontextu dle Topinkové, Mellanové. (Topinková, 

Mellanová, Honzák, 1999, s. 46) Dalším testem kognitivních funkcí, který může sestra 

využívat k orientačnímu posouzení kognitivních funkcí je Test kreslení hodin (Clock 

drawing test - CDT), který je zaměřen zejména na vizuospaciální funkce, tedy vady 

zrakově prostorového vnímání a jedincům nečiní potíže jej splnit do 10 minut. Jeho 

zadávání může po zaškolení vykonávat všeobecná sestra. Ressner a Ressnerová (2002, 
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s. 317) upozorňují na možné zkreslení výsledků testu, neboť někteří zadavatelé testu 

vyzvou jedince k zakreslení hodin (kulatého ciferníku) a vepsání reálných čísel, tak jak 

uvádí původní verze (Rouleu) a další zadavatelé nechají jedince vpisovat čísla do 

ciferníku předem namalovaného. K diagnostice doporučují výše uvedení autoři 

vepsání čísel do předkresleného kulatého ciferníku o velikosti minimálně 10 cm, neboť 

namalují-li vyšetřované osoby ciferník hodin samostatně, namalují jej mnohdy malý a 

čísla se potom do něj umisťují snadněji. K hodnocení kreseb hodin je používaná škála 

dle Shulmana (Shulman, Shedletsky, Silver, 1986, s. 135-140), dle Sunderlanda 

(Sunderland, Hill, Mellow, et al., 1989, s. 725-729) a dle Hendriksena (Vass, Avlund, 

Hendriksen, et al., 2007, s. 209-216 ). Původní Sunderlandova škála používá zadání s 

hodinovými ručičkami na 3:00 a Shulmanova škála 1:45 hodin. Hendriksenova škála v 

zadání čas, který mají hodinové ručičky ukazovat, blíže nespecifikuje. Původní 

Sunderlandova škála používá zadání s ručičkami na 3:00 a Shulmanova škála 1:45 

hodin. Hendriksenova škála v zadání čas, který mají ručičky ukazovat, blíže 

nespecifikuje. Každá ze škál využívá k závěrečnému hodnocení odlišných kritérií, jako 

např. přítomnost všech čísel, správné pořadí, umístění uvnitř kruhu, symetrie, 

přítomnost ručiček. Resnner a Resnnerová posuzovali validitu uvedených škál v 

komparativní studii. Výsledky konstatují, že škála Hendriksena a Shulmana jsou 

nejméně zatíženy chybou ze strany posuzovatele, na rozdíl od škály Sunderlanda. Z 

praktického hlediska autoři doporučují škálu Hendriksena (Sundlerovu škálu 

nedoporučují k použití vůbec). Hodnotící metoda CDT může však odhalit demence, 

které MMSE zůstávají skryté a naopak. (Ressner a Ressnerová, 2002, s. 321) Oba 

posuzovací nástroje je nutno považovat za orientační a nelze jimi nahrazovat 

komplexní neuropsychologické vyšetření 

 

K detekci demence především v komunitní péči, lze využít Dotazník pro funkční 

hodnocení (FAQ). Autorem dotazníku je Robert I. Pfeffer (1982, s. 323-329). Podle 

Teng, Beckera, Woo et al. (2010) je FAQ schopen rozlišit mírnou kognitivní poruchu 

od mírného stupně Alzhaimerovy demence s 80,3 % citlivostí a 87,0 % specifitou. 

Pfeffer, Kurosaki, Harrach et al. (1982, s. 328) hodnotí dotazník jako citlivější než 

IADL. Dotazník zahrnuje deset položek, které by měl hodnotit blízký příbuzný nebo 

někdo kdo se s posuzovanou osobou stýká či o ni pečuje. Položky dotazníku jsou 

zaměřeny na schopnosti placení účtů, vyplňování úředních dokumentů, samostatné 

nakupování oblečení, potřeb pro domácnost, hraní společenských her a věnování se 

koníčkům, schopnosti ohřát vodu, uvařit kompletní jídlo a vypnout sporák, pamatovat 

si současné události, udržet pozornost, porozumět a hovořit o knihách, televizních 

programech, pamatovat si (termíny schůzek, rodinných událostí, dávkování léků 

apod.) a cestovat mimo nejbližší okolí (autobusem, vlakem, řídit auto). Každý z deseti 
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úkolů má 4 možnosti hodnocení dle výkonnosti v dané funkci se skórem 0-3 body (0 

znamená plnou výkonnost, 3 znamená neschopnost provést danou činnost). Hodnota 

celkového skóre 9 bodů a více svědčí pro organické mozkové postižení. Čím vyšší 

skóre, tím těžší postižení. Administrace dotazníků trvá přibližně 10 minut. (Adelman, 

Daly, 2005, s. 1747) V českém písemnictví uvádí dotazník Bartoš, Martínek, 

Bezdíček, et al. (2008, s. 39) jako tzv. FAQ-CZ. Autoři české verze upozorňují na řadu 

činností v původním dotazníku, které jsou typické pro americké prostředí (vyplňování 

šeků, příprava daňových podkladů, zařizování obchodních záležitostí), a proto byly 

pro českou populaci položky upraveny. Pro přehlednější interpretaci výsledků 

dotazníků navíc doporučují přepočet získaných bodů na podíl uchovaných aktivit 

denního života z celkové soběstačnosti. Výpočet se uskutečňuje podle vzorce FAQ % 

= (30 bodů - počet bodů) / 30 x 100 s vyjádřením v procentech. Pokud například 

pacient získá 9 bodů, je obtížné si představit míru postižení klienta. Po přepočítání 

podle vzorce na soběstačnost je vypočítána 70% funkční kapacita klienta jasnější na 

první pohled.   

 

Běžnou součástí ošetřovatelské praxe se v posledních letech stalo hodnocení rizika 

vzniku dekubitů. Vyhodnocením různých škál a stupnic se zjišťuje, zda je pacient bez 

rizika, s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů. 

Podle zjištěného stupně rizika, pak může sestra predikovat pravděpodobnost vzniku 

dekubitu a současně zvolit vhodné preventivní opatření. Sledování výskytu dekubitů se 

využívá také jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče. Podle literární rešerše 

zaměřené na problematiku dekubitů, realizované MZ ČR, jsou první zkušenosti s 

monitoringem dekubitů v české časopisecké literatuře zaznamenány v roce 1996, kdy 

byly sledovány ve FN v Plzni. (Suchý, Suchý, Svobodová et al., 2011) Problematice 

výskytu dekubitů je věnovaná pozornost i v zahraničí, zejména v USA, kde byl již 

roku 1987 zřízen Národní poradní tým složený z odborníků pro dekubity (NPUAP) 

podporující vzdělávání v oblasti prevence a léčby dekubitů, výzkum i veřejné 

zdravotnictví. V Evropě zahájil činnost odborný panel v Oxfordu (EPUAP) v roce 

1996.  

 

Počátkem září 2010 se v sídle Národního referenčního centra v ČR uskutečnil odborný 

panel pro konečné vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů v oblasti 

ošetřovatelské péče projektu Národní sada ukazatelů zdravotních služeb. Do Národní 

sady ukazatelů zdravotních služeb byly doporučeny dva ukazatele: standardizovaný 

počet pacientů s dekubitem vzniklým v organizaci zjištěný prevalenční metodou a 

standardizovaný počet dekubitů vzniklých v organizaci zjištěný prevalenční metodou. 

Toto šetření na národní úrovni však nezahrnovalo šetření klientů v péči agentur 
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domácí péče. (Národní referenční centrum, 2010) Podle výzkumu Topinkové, Kučery 

a Müllerové (2008) jsou dekubity častou komplikací inkontinence. Z výsledku studie 

uskutečněné v roce 2008 vyplývá, že v agenturách domácí péče byly dekubity 

komplikací inkontinence u 17 % klientů, což bylo v porovnání se situací klientů 

umístěných v LDN, ÚSP a domovech pro seniory nejčastěji.  

 

K monitoringu rizika vzniku dekubitů náleží v ČR nejčastěji škála Nortonové (Suchý, 

Suchý, Svobodová, s. 8), která byla sestavena v roce 1962 Nortonovou (1962, s. 194-

236) k ošetřování seniorů, nebo její modifikace. Původní škála zahrnuje pět položek, 

hodnocených 1-4 body. Hodnoceny jsou fyzický stav, stav vědomí, aktivita, 

pohyblivost a inkontinence. Celkové skóre 5-9 bodů je označeno jako velmi vysoké 

riziko vzniku dekubitu, naopak 17-20 bodů pravděpodobně žádné riziko.  Řada 

výzkumů se zabývala ověřením psychometrických vlastností původní i modifikované 

škály. Analýzu několika studií předkládá Lindgren, Unosson, Krantz, et al. (2002, s. 

190-199) Výsledky jimi mapovaných šetření ukázaly citlivost původní škály od 63 % 

do 100 %, specifitu od 26 % do 89 %. (Lindgren, Unosson, Krantz, et al. (2002, s. 190 

- 199) Škála byla revidována a rozšířena (max 32 bodů) v roce 1987. (Norton, 1987, s. 

6) Pro širší použití byla v roce 1989 modifikována (rozšířena) Bienstein na rizikové 

skóre 25 bodů a maximální celkové skóre 36 bodů. K dalším možnostem sledování 

rizika vzniku dekubitů se nabízí škály Waterlowova, Knollova, Bradenové apod.  

 

Rozšířená škála Nortonové zahrnuje stejně jako původní škála hodnocení položek v 

rozmezí 1 - 4 body. Dosažené celkové skóre nabývá hodnot 9 - 36 bodů. Vzhledem k 

obecnosti označení posuzovaných stupňů u jednotlivých hodnocených položek škály 

(schopnost spolupráce, věk, stav kůže, další somatická onemocnění, somatický stav, 

psychický stav, aktivita, pohyblivost, inkontinence) vyžaduje její používání znalost 

charakteristiky jednotlivých stupňů a zaškolení (ověření schopností) v posuzování. 

Doporučenou charakteristiku jednotlivých problematických stupňů předkládá tab. 1, 

ostatní položky (věk, psychický stav, aktivita a inkontinence) a stupně hodnocení škály 

Nortonové jsou zcela přehledné a jasné. 
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Tab. 1 Charakteristika stupňů vybraných položek škály Nortonové  
 

Položka škály Stupeň Body Charakteristika 

Schopnost 

spolupráce 

Plná 4 Kontinuální spolupráce. 

Malá 3 Spolupracuje na výzvu. 

Částečná 2 Spolupracuje občas na výzvu. 

Žádná 1 Nespolupracuje. 

Stav kůže Intaktní 4 Normální stav kůže. 

Lehké 

změny 

3 Suchá, šupinatá, lehké zánětlivé nebo alergické projevy. 

Střední 

změny 

2 Vlhká, střední alergické nebo zánětlivé projevy. 

Těžké 

změny 

1 Ragády, macerace, těžká dehydratace, těžké alergické 

projevy. 

Další somatická 

onemocnění 

Žádná 4 Podle stupně projevu: např. cukrovka bez poškození až po 

těžká poškození, místní léčitelný karcinom až po 

generalizovaný karcinom. 
Lehká 

forma 

3 

Střední 

forma 

2 

Těžká 

forma 

1 

Somatický stav Dobrý 4  

Zhoršený 3  

Špatný 2 Např. kachexie, adipositas. 

Velmi 

špatný 

1 Ohrožení pacienta somatickým stavem. 

Pohyblivost Plná 4  

Částečně 

omezená  

3 Mírná omezení v kloubech (ramenní, kyčelní, kolenní). 

Velmi 

omezená 

2 Omezení hybnosti po operacích kloubů, kontraktury, 

rozsáhlé fixace. 

Zcela 

omezená 

1 Není schopen vykonávat samostatně žádné pohyby, nebo 

jen s velkými obtížemi. 

    

 

Mezinárodní asociace pro studium bolesti (International Association for the Study of 

Pain) definuje bolest jako nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený 

s aktuálním nebo potenciálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy pro takové 

poškození (Rokyta, Kšiak, Kozák, 2006, s. 77).  V ošetřovatelské diagnostice lze 

rozlišit bolest akutní 00132 a bolest chronickou 00133 (Herdman, 2010, s. 342-343). 

Akutní bolest je zde časově limitována v délce trvání do 6 měsíců a bolest chronická je 

charakterizována trváním déle než 6 měsíců. Podle definice Mezinárodní asociace pro 

studium bolesti je však chronická bolest omezená jejím časovým trváním déle než 3 

měsíce. (In Kalvach, Zadák, Jirák et al., 2004, s. 344) Někteří autoři vyčleňují bolest 

rekurentní (Mareš, 1997, s. 320). Jde o bolest, která nastupuje, kulminuje, následují 

různě dlouhé fáze bez bolesti a pak dojde k opětovnému výskytu bolesti.  
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Posuzování bolesti a aktivní pátrání po jejich projevech je součástí profesionální péče 

sestry pracující v agentuře domácí péče, protože jak konstatuje Bonica (2001, s. 4) 

nemocným neubírá tolik sil základní onemocnění jako trvající bolest, která způsobuje 

snížení jejich výkonnosti a pracovní schopnosti. Senioři v péči ošetřovatelských 

profesionálů v agenturách domácí péče navíc mohou mít tendenci bolesti zastírat, aby 

„nebyli na obtíž“. (Dvořáčková, 2010, s. 56) Podle Schulera a Ostera (2010, s. 46) až 

40 % obyvatel pečovatelských domů je odkázáno na to, zda bude jejich bolest 

rozpoznána pečovatelem na základě chování. Posuzování bolesti je nezbytné pro 

vstupní hodnocení, pro monitorování aktuálního stavu i pro posouzení terapeutického 

efektu. Diagnostikovat bolest je obtížné, protože není k dispozici žádná metoda, jež by 

poskytovala objektivní obraz bolesti.  Sestra, může hodnotit tzv. určující znaky 

ošetřovatelských diagnóz dle taxonomie II. NANDA - Int. (Herdman, 2010, s. 342-

343). Určující znaky akutní bolesti i chronické bolesti zahrnují jak atributy 

subjektivního verbálního vyjádření o bolesti pacientem, tak i neverbální projevy 

pacienta a jeho chování (neklid, sténání, pláč, úlevová poloha apod.). Marečková 

(2006, s. 34) doporučuje v diagnostice postupovat dle diagnostického algoritmu. Ke 

stanovení aktuální ošetřovatelské diagnózy je nezbytné nalézt u klienta minimálně 

jeden určující znak, posoudit související faktor a ověřit definici ošetřovatelské 

diagnózy. (Marečková, 2006, s. 36-39) Vhodné je z praktického hlediska 

ošetřovatelskou diagnózu konkretizovat, tzn. doplnit o její charakteristiku. Ke 

konkretizaci diagnózy je optimální využití škály intenzity bolesti, lokalizaci a šíření 

zaznačit do mapy bolesti, doplnit známé úlevové faktory, časový vývoj bolesti, kvalitu 

bolesti apod.  

 

Škály je možné rozdělit na observační a sebehodnotící nebo na verbální a analogové. 

Nejsou-li u jedince narušeny komunikační schopnosti, lze obvykle úspěšně využít 

sebehodnotících metod. Sebeposuzovací nástroje lze rozdělit na unidimenzionální a 

multidimenzionální. K sebehodnocení je využívána u dospělých jedinců zejména 

vizuální analogová škála pro aktuální stav bolesti (posledních 24 hodin) a deník 

bolesti, kde může jedinec zaznamenávat průběžně změny bolesti za určený časový 

interval. Z observačních metod posuzování bolesti je vhodný hodnotící systém BESD 

(Beurteilung von Schmerzen bei Demenzerkrankten), který uvádí v českém 

písemnictví Schuler a Oster (2010, s. 47-48) BESD zahrnuje posuzování pěti oblastí - 

dýchání, negativní hlasové projevy, výraz oličeje, řeč těla a útěchu, vždy se třemi 

stupni hodnocení (0-3 body). Maximální celkové skóre činí 10 bodů, ale bolest je 

konstatována již v situaci 6 bodů.      
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Nejjednodušší sebeposuzovací metodou je vizuální analogová škála (VAS), která byla 

vytvořena Huskissonem v roce 1974 (s. 1127-1131) a používá se v několika 

modifikacích (Opavský, 1998, s. 64) Výhodou škály je vysoká reliabilita. Jejím 

základem je úsečka (horizontální, vertikální nebo ve formě trojuhelníku) nejlépe 100 

mm dlouhá, ohraničena dvěma body, na jedné straně je zaznamenávána žádná bolest, 

na druhé straně nejsilnější možná bolest. Vyšetřovaná osoba vyznačí podle aktuální 

situace vnímání bolesti. Verbálně je možné škálovat dle stupnice Present Pain Intensity 

(PPI), která zahrnuje stupně od 0 do 5. Ke každému stupni je přiřazeno adjektivum 

označující charakter intenzity bolesti (0 - žádná, 1 - mírná, 2 - středně silná, 3 - silná, 4 

- krutá, 5 - nesnesitelná).  Drábková (2008, s. 2) modifikovala a zjednodušila 

hodnocení do třech stupňů (I-III), které umožňují jak využití škály VAS, tak observaci 

chování jedince sestrou (tab. 2).  

 

Tab. 2 Modifikace hodnocení bolesti 
 

Stupeň Hodnocení 10 stupňová 

škála 

Projevy 

I. Mírná bolest 01-03 Spontánní bolestivá grimasa, 

která vymizí při komunikaci, 

nezměněná komunikace 

II. Střední bolest 04-07 Spontánní bolestivá grimasa a celkové algické 

chování, 

nevymizí při komunikaci, 

zhoršení komunikace 

III. Krutá bolest 08-10 Bouřlivá algická reakce, 

emociální hlasité projevy, 

neschopnost komunikace 

 

K systematickému získávání dat o charakteru bolesti lze využívat vícedimenzionální 

škály, jakou je např. zkrácená verze dotazníku McGillovy univerzity (SF-MPQ), 

která zahrnuje 15 verbálních deskriptorů bolesti (Melzack, 1987, s. 191-197), Krátký 

inventář bolesti, Dotazník SCL-90 (Symptom Checklist 90) apod. (Dvořáčková, 

online) Dopad aktuálně prožívané bolesti na jedince, je možno hodnotit také podle 

interference denních aktivit bolestí. Opavský konstatuje, že výsledek interference 

přispívá k hodnocení aktuální kvality života. Podle výzkumů Kestřánkové (1997, s. 

142) byla u několika algických syndromů hybného systému zaznamenána významná 

korelace mezi hodnotami interference bolesti s denními aktivitami a hodnotami VAS. 

Přestože existuje řada dalších metod k posuzování bolesti, patří výše uvedené metody 

k nejdostupnějším a pro potřeby klinické praxe nejvýtěžnějším.      
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Závěr 

 

Používání standardizovaných validních nástrojů umožňuje unifikovat sběr a hodnocení 

dat pro ošetřovatelskou praxi, pomáhá objektivizovat obtíže klientů a poskytuje 

možnost hodnotit účinnost ošetřovatelských intervencí. Posuzování klienta v jeho 

domácím prostředí je specifickým druhem interakce, která je ovlivněna osobností 

sestry, klienta a situačními faktory. Proměnné týkající se sestry se vztahují k věku, 

pohlaví, společenskému statusu, charakteristikám chování apod. Administrace testů a 

škál v osobním kontaktu předpokládá ovzduší důvěry, optimálního vstřícného vztahu, 

patřičného naladění klienta. Úspěch kontaktu spočívá v oblasti motivační a je 

jednoznačně závislý na sociálních dovednostech sestry. K navázání dobrého vztahu je 

třeba trpělivosti, přizpůsobivosti a kreativity, neboť sestra často jedná s klienty se 

sníženou schopností adaptace, s klienty úzkostnými, nedůvěřivými, nespolupracujícími 

apod. K situačním proměnným náleží zejména prostředí domova klienta, čas 

vyhrazený k návštěvě apod. S ohledem na kognitivní a interpersonální schopnosti 

sester, schopnost jejich kritického myšlení, ale také s ohledem na časovou nenáročnost 

je vhodné využívat k ošetřovatelskému posouzení a diagnostice hodnotící metody 

praxí ověřené, splňující požadavky nenáročnosti, rychlosti, maximální výtěžnosti 

informací, metody validní, objektivní a reliabilní. K metodám splňujícím tyto základní 

kritéria náleží Barthelův test aktivit denního života (ADL), Dotazník pro funkční 

hodnocení pacienta (FAQ), Hodnocení nutričního stavu (MNA), Hodnocení rizika 

vzniku dekubitů dle Nortonové, Hodocení psychického zdraví, Hodnocení deprese 

geriatrických pacientů, Test kognitivních funkcí (MMSE). Posuzování by se mělo 

vždy uskutečnit v širším kontextu jedince, protože úzký výklad testů a škál, 

redukovaný pouze na výsledek hodnotícího nástroje by nevedl k holistickému vnímání 

jedince, ale spíše jen v jeho částech a neodpovídalo by tedy samotné filozofii 

ošetřovatelství. Uvedené hodnotící metody by měly být vzhledem k dostupnosti a 

výtěžnosti informací o klientovi, zařazeny do standardního vyšetřovacího schématu v 

ošetřovatelské diagnostice.  
 

 

 

Bibliografické zdroje 
 

ADELMAN, M., DALY, P. Initial Evaluation of the Patient with Suspected Dementia. 

American Family Physician. 2005, vol. 71, no, 9, pp. 1745-1750. 

AMELLA, E. J., LAWRENCE, J. F. Eating and Feeding Issues in Older Adults with 

Dementia: Part I: Assessment. Best Practices in Nursing Care to Older Adults with demntia 

[online]. 2007, vol. 11, no. 1. [cit. 2011-06-21]. Dostupné: 

http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/try_this_d11_1.pdf. 



81 

 

BAPEN. Malnutrition Universal Screening Tool [online]. 2003 [cit. 2011-09-28]. Dostupné z 

www: http://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_full.pdf. 

BARTOŠ, A., MARTÍNEK, P., BEZDÍČEK, O., BUČEK, A., ŘÍPOVÁ, D. Dotazník 

funkčního stavu - FAQ-CZ - česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s 

Alzheimerovou nemocí. Psychiatria pre prax. 2008, roč. 9, č. 1, s. 30-40.   

BAŠTECKÝ, J., KÜMPEL, Q., VOJTĚCHOVSKÝ, M. et al. Gerontopsychiatrie. 1. vyd. 

Praha: Grada Avicenum, 1994. 320 s. ISBN 80-7169-070-8. 

BAUER, J. M., KAISER, M. J., ANTHONY, P., GUIGOZ, Y., SIEBER, C. C. The Mini 

Nutritional Assessment®—Its History, Today's Practice, and Future Perspectives. Nutrition in 

Clinical Practice. 2008, vol. 23, no 4, pp. 388-396. 

BECK, A. T., STEER, R. A., BROWN, G. K. RCMAR Measurement Tools - Beck 

Depression Inventory. 2nd ed. (BDI-II). 2006. Dostupné: 

http://www.musc.edu/dfm/RCMAR/Beck.html. 

BONICA, J. J., LOESER, J. D. History of Pain Concepts and Therapies. In Loeser, J. J., 

Butler, S. H., Chapman,  C. R., Turk, D. C. (Eds.) Bonica´s Management of pain. 3rd. ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001. pp. 3-16. ISBN  0-683-30462-3. 

BORIKOVÁ, I., FÚROVÁ, Posudzovacie, hodnotiace a meracie škály a techniky v 

ošetrovateľskej praxi. In ŽIAKOVÁ, K., GALAJDA, P., ŠUTARÍK, L. (eds.) Ošetrovateľstvo 

vo vnútornom lekárstve. 1. vyd. Martin: UK Bratislava, JLF Martin, 2003. s. 10-74. ISBN 80-

88866-28-6. 

BÓRIKOVÁ, I., ŽIAKOVÁ, K. Problematika posudzovacích nástrojov v ošetrovateľstve. In 

BUŽGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, D. (ed.). Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na 

důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 13-17. ISBN 978-80-7368-230-9. 

BURNS, A., BEEVOR, A., LELLIOTT, P., WING, J., BLAKEY, A, ORRELL, M., 

MULINQA, J., HADDEN, S. Health of the Nation Outcome Scales for elderly people 

(HoNOS 65+). The British Journal of Psychiatry, 1999, vol. 174, no. 5, pp. 424-427. 

BURNS, A., LAWLOR, B., CRAIG, S. Rating scales in old age psychiatry. The British 

Journal of Psychiatry, 2002, vol. 180, no. 2, pp. 161-167.  

COCKRELL, J. R., FOLSTEIN, M. F. Mini-Mental State Examination (MMSE). 

Psychopharmacology Bulletin. 1988, vol. 24, no. 4, pp. 689-690. 

DEPARTMENT OF HEALTH. Guidance on the single assessment process for older people; 

HSC 2002/001,LAC (2002)1, London: HMSO. 

DEPARTMENT OF HEALT. Single Assessment process for older people: Assessment Scales 

[online]. 2004 [cit. 2011-11-10]. Dostupné:  

http://search.cpa.org.uk/sap/documents/SAP041015104_DH_assessment_scales.pdf. 

DRÁBKOVÁ, J. Bolest a analgezie [online]. 2008 [cit. 2010-11-24]. Dostupné na www: 

http://www.uzs.tul.cz/skripta/data/2008-01-17/13-28-09.doc. 

DOŘÁČKOVÁ, D. Hodnocení bolesti seniorů. Sestra, 2010, roč. 20, č. 7-8, s. 54-57.  

FELICIANO, L., BAKER, J. C., ANDERSON, S. L., LEBLANC, L. A., ORCHANIAN, D. 

M. Concurrent Validity of the Cognitive Assessment of Minnesota in Older Adults with and 

without Depressive Symptoms. Journal of Aging Research [online]. 2011, s. 1-6 [cit. 2011-

07-03]. Dostupné z www: http://www.hindawi.com/journals/jar/2011/853624/ref/ 

FOLSTEIN, M. F., FOLSTEIN, S. E., MCHUGH, P. R. "Mini-mental state". A practical 

method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric 

Research, 1975, vol. 12, no. 3, pp. 189-198. 

GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Vybrané laboratorní a somatometrické parametry u 

dospívajících ve vztahu k etiopatogenezi aterosklerózy a metabolického syndromu. In 

KRÁTOŠKA, J., ŠTEIGL, J., KONEČNÝ, J. Antropologicko-psychologický pohled na 

populaci regionu: sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2005. s. 77-90. ISBN 80-244-1000-1.  

http://www.uzs.tul.cz/skripta/data/2008-01-17/13-28-09.doc


82 

 

GUIGOZ, Y. The Mini Nutritional Assessment (MNA) review of the literature-What does it 

tell us? The Journal of Nutrition Health and Aging, 2006, vol. 10, no. 6, pp. 466-487. 

HERDMAN, T. H. (ed.), překlad Kudlová, P.  Nursing diagnoses: definitions & 

classification, 2009-2011. 1. čes. vyd. Praha: Grada, 2010. 480 s. ISBN 978-80-247-3423-1. 

HLÚBIK, P. Obezita ve stáří. Zdravotnické noviny: Lékařské listy [online]. 2007, vol. 13. [cit. 

2011-06-14]. Dostupné:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vGdrK00CCMkJ:www.zdn.cz/clane

k/priloha-lekarske-listy/obezita-ve-stari.google.cz.  

HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K., et al. Vybrané kapitoly z 

gerontologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Gerontologické centrum, 2007. 144 s. ISBN 978-

80-254-0179-8.  

HOROWITZ, M. Agingand the GIT [online]. 2002 [cit. 2011-04-25]. Dostupné: 

http://merck.com/pubs/mm_geriatric s/sec13/ch102.htm,7/25/2002. 

HUMPHREY, C. J., MILONE-NUZZO, P. Orientation to home care nursing. Maryland: 

Aspen Publishers, 1996. s. 34. ISBN 0-8342-0706-0. 

HURLEY, A., VOLICER, L. Mental Status Measurement: The Mini-Mental State 

Examination. In FITZPATRICK, J. J., WALLACE M. et al. Encyclopedia of Nursing 

Research. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company, 2006. p. 336 – 338. ISBN 0-

8261-9812-0. 

HUSKISSON, E. C. Measurement of pain. Lancet, 1974, no. 2, pp. 1127-1131. 

JANEČKOVÁ, H. Bydlení seniorů  - kvalita domova jako podmínka kvality života. 

Gerontologické aktuality, 2005, č. 8, s. 15 - 19. 

KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P. et al. 

Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 864 s. ISBN 80-247-0548-6. 

KATONA, C. L. E. Depression in Old Age. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1994, pp. 

123-140. ISBN 0471943088.  

KESTŘÁNKOVÁ, A. Volba a změny deskriptorů bolesti u některých algických stavů 

hybného systému v průběhu terapie. Diplomová práce. UP FTK, Olomouc, 1997. 

KLEVETOVÁ, D. DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2008, 208 s. ISBN 978-80-247-2169-9 

KOLIBÁŠ, E., VAJDIČKOVÁ, K., HUNÁKOVÁ, D. Skríning Psychickych Poruch v 

Starobe. Pratický lékař, 1993, roč. 73, č. 3, s. 144-147. 

KUNEŠOVÁ, M. Stárnutí a obezita. In Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. Geriatrie a 

gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. s. 149-153. ISBN 80-247-0548-6.  

LIENERT, G.A. Testaufbau und Testanalyse [Constructing and analyzing tests]. 4
th

 ed. 

München: Psychologie VerlagsUnion, 1989. 432 s. ISBN 3621274243. 

LINDGREN, M., UNOSSON, M., KRANTZ, A. M., EK, A. CH. A risk assessment scale for 

the prediction of pressure sore development: reliability and validity. Journal of Advanced 

Nursing, vol. 38, no. 2, pp. 190–199. 

MAHONEY, F. I., BARTHEL, D. Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State 

Medical Journal, 1965, no. 14, pp. 56-61.  

MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 

264 s. ISBN 80-247-1399-3.  

MAREŠ, J. et al. Dítě a bolest. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 317 s. ISBN 80-7169-267-0. 

MAHONEY, F. I., BARTHEL, D. F. Barthel Index [online]. 2008 [cit. 2011-07-11]. 

Dostupné na www: http://pt.unlv.edu/ebpt/tests/Barthel%20Index.doc. 

MATOULEK, M. Výskyt obezity v České republice v roce 2011 (1. část) [online]. 2007-2011 

[cit. 2011-07-20]. Dostupné: http://www.obesity-news.cz/?id=291. 



83 

 

MCNEIL, G., VYVYAN, J., PEACE, H. et al. Predictors of micronutrient status inmen and 

women ovr 75 years old living in the community. British Journal of Nutrition, 2002, no. 88, 

pp. 555-561. 

MELZACK, R. The short-form McGill Questionnaire. Pain, 1987, no. 30, pp. 191-197. 

MISCONIOVÁ, B. Systém domácí péče [online]. 2006 [cit. 2011-07-19]. Dostupné: 

http://domaci-pece.info/system-domaci-pece-informace-pro-klienty. 

MÜLLEROVÁ, N., BÍLEK, M. Prevence, ošetřování a monitorování výskytu dekubitů ve FN 

Plzeň. Sestra, 1996, roč. 9, č. 6, s. 12-14.  

MZ ČR. Indikátory kvality zdravotních služeb [online].  2009 [cit. 2011-10-15]. Dostupné:  

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/ukazatele-kvality-zdravotnich-

sluzeb_2150_1066_3.html.  

NÁRODNÍ CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE ČR. Metodika vykazování domácí péče [online].  

2006 [cit. 2011-09-09]. Dostupné: http://www.domaci-pece.info/metodika-vykazovani-

domaci-pece. 

NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM. Aktuality [online].  2010 [cit. 2011-07-10]. 

Dostupné: http://www.dekubity.nrc.cz/dekubity/aktuality 

NORTON, D. R., MCLAREN,  EXTON-SMITH. An investigation of geriatric nursing 

problems in hospital. London: Churchill Living- stone, 1962, pp. 194–236. 

NORTON, D. Norton revised risk scores. Nursing Times, 1987, no. 83, p. 6. 

OPAVSKÝ, J. Základní dotazníkové a popisné metody pro hodnocení bolesti v klinické praxi. 

Bolest, 1998, roč. 1, č. 3, s. 64-67.  

PFEFFER, R. I., KUROSAKI, T. T., HARRAH, CH. J., CHANCE, J. M., FILOS, S. 

Measurement of functional activities in older adults in the community.  The Journal of 

Gerontology, 1982, vol. 37, no. 3, pp. 323-329. 

POLEDNÍKOVÁ, L. et al. Geriatrické a gerontologické ošetroveteľstvo. 1. vyd. Martin: 

Osveta, 2006. 216 s. ISBN 80-8063-208-1. 

PRAŠKO, J., PAŠKOVÁ, B., PRAŠKOVÁ, H. Bolestně smutná nálada, aneb co je to 

deprese a jak se léčí. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2001. 81 s. ISBN 80-85121-

68-9. 

RESSNER, P., RESSNEROVÁ, E. Test hodin, přehlední informace a zhodnocení škál 

Shulmana, Sunderlanda a Hendriksena. Neurologie pro praxi, 2002, č. 6, s. 316-322. 

ROKYTA, R., KRŠIAK, M., KOZÁK, J. Bolest. Monografie algeziologie. 1. Vyd. Praha: 

Tigis, 2006. 684 s. ISBN 80-903750-0-6. 

ROYAL COLLEGE OF NURSING. Nursing assessment and older people [online]. 2004 [cit. 

2011-10-29]. Dostupné: 

http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/78616/002310.pdf. 

SAVAGE, R. D., BRITTON, P. G. A short scale for the assessment of mental health in the 

community aged. The British Journal of psychiatry: the journal of mental science, 1967, vol. 

113, no. 498, pp. 521-523. 

SHARP, L. K. LIPSKY, M. S. Screening for Depression across the lifespan: A review of 

measures for use in primary care settings. American Family Physician, 2002, vol. 66, no. 6, 

pp. 1001-1008. 

SIGMUND, M., DOSTÁLOVÁ, M. Komparace vybraných antropometrických metod pro 

určení tělesného složení. In RIEGEROVÁ, J. Diagnostika pohybového systému: metody 

vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie: sborník V. mezinárodní 

konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy. 1. vyd. Olomouc: 

Univerzita Palackého, 2002. s. 138-141. ISBN 80-244-0571-7. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Pfeffer%2520RI%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhgLPite2JsQdoZtpIfWsx9auJBkBg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Kurosaki%2520TT%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhivmR0CcdR9gTVj_ZeqUGlyuGL3yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Harrah%2520CH%2520Jr%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhg776k3WZWAkmeyvhPvkhsuxMaIkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Chance%2520JM%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhgwBQvsZiiu9NqP8TFkHLpxbjGrVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3D%2522Filos%2520S%2522%255BAuthor%255D&usg=ALkJrhghtMcIj6cmcc34zB6GuHV4F6Trlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7069156&usg=ALkJrhieFQMaMFh2dCri7_kUOy9zS5hlsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMeasurement%2Bof%2BFunctional%2Bactivities%2Bquestionnaire%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D373%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7069156&usg=ALkJrhieFQMaMFh2dCri7_kUOy9zS5hlsg


84 

 

SHIEKH, J. YESAVAGE, J. Geriatric Depression Scale (GDS). Recent findings in 

development of a shorter version. In Brink, T. L. (ed.) Clinical Gerontology: A Guide to 

Assessment and Intervention. New York: Hovarth Press, 1986. pp. 165-173. ISBN 

0866565361. 

SHULMAN, K. L., SHEDLETSKY, R., SILVER, I. L. The challenge of time: Clock-drawing 

and cognitive function in the elderly. Internal Journal of Geriatric Psychiatry. 1986, no. 1, 

pp. 135-140. 

SCHUBERT, J. Klasická testová teorie reliability v metodologii výběrových šetření. Data a 

výzkum - SDA Info, 2010, roč. 4, č. 2, s. 105-122. 

SCHULER, M., OSTER, P. Geriatrie od A do Z pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 336 s. 

ISBN 978-80-247-3013-4. 

SOBOTKA, L. Funkční aspekty malnutrice ve stáří. Zdravotnické noviny, 2001, roč. 50, č. 24, 

s. 14-16.   

SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. 2. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 s. 

ISBN 80-7178-327-7.  

SUCHÝ, M., SUCHÝ, P., SVOBODOVÁ, D. et al. Projekt sledování dekubitů jako 

indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni [online]. 2011 [cit. 2011-11-09]. 

Dostupné: www.mzcr.cz/Soubor.ashx. 

SUNDERLAND, T., HILL, J. L., MELLOW, A. M., et al. Clock drawing  in Alzheimer´s 

disease: A novel measure of dementia severity. Journal of the American Geriatrics Society. 

1989, vol. 37, no. 8, pp. 725-729. 

TENG, E., BECKER, B. W., WOO, E., KNOPMAN, D. S. CUMMINGS, J. L., LU, P. H. 

Utility of the Functional Activities Questionnaire for Distinguishing Mild Cognitive 

Impairment From Very Mild Alzheimer Disease. Alzheimer Disease & Associated disordes 

[online]. 2010 [cit. 2011-07-03]. Dostupné: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997338/  

TOPINKOVÁ, E. Využití standardizovaných škál pro hodnocení stavu výživy u starších 

nemocných. Česká geriatrická revue. 2003, 1, s. 6-11.  

TOPINKOVÁ, E., KUČERA, Z., MÜLLEROVÁ, N. Péče o inkontinentní pacienty. 

Současná diagnostická, léčebná a ošetřovatelská praxe v domácí a následné péči [online]. 

2008 [cit. 2011-07-19]. Dostupné: www.incoforum.cz/download/03/Topink_.ppt. 
TOPINKOVÁ, E., MELLANOVÁ, HONZÁK, R. 1999. Deprese. Depresivní nemocný 

v nepsychiatrické ordinaci. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 111 s. ISBN 80-85824-95-7. 

URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. Psychometrika. 1. vyd. Praha: Portál, 

2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. 

ÚZIS. Aktuální informace ÚZIS 3. Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 

2008. Praha: ÚZIS, 2009, 8 s. 

VAŇÁSKOVÁ, E. Testování v rehabilitační praxi - cévní mozkové příhody. Brno: NCO 

NZO, 2004. 65 s. ISBN 80-7013-398-8. 

VASS, M., AVLUND, K., HENDRIKSEN, C. et al. Preventive home visits to older people in 

Denmark - why, how, by whom, and when? Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 2007, 

vol. 40, no. 4, pp. 209-216.  

VOJTĚCHOVSKÝ, M. Deprese ve stáří-některé novější poznatky a praktické rady, Sestra-

příloha, 1999, roč. 9, č. 5, s. 3. 

WHO. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of WHO Consultation 

on Obesity. Geneva: World Health Organization, 1998. 

WHO. BMI classification [online]. 2006 [cit. 2011-07-15]. Dostupné:  

http://www.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html 

YESAVAGE, J., BRINK,T., ROSE, T., et al. Development and validation of a geriatric 

depression screening scale. Journal of Psychiatric Research, 1983, no. 17, pp. 37-49.   



85 

 

OVĚŘOVÁNÍ SOUBORU OŠETŘOVATELSKÝCH DIAGNÓZ  

A INTERVENCÍ PRO DOMÁCÍ PÉČI  
 

 

Darja Jarošová 

 

 

 

Úvod do problematiky 

 

Současná tendence vést zdravotnické záznamy v elektronické podobě, snaha rozvíjet 

bázi poznatků na základě EBN a zvyšovat kvalitu zdravotní péče si v ošetřovatelství 

žádá užívání jednotné ošetřovatelské terminologie při poskytování ošetřovatelské péče. 

Přestože je ošetřovatelská péče historicky přidružená s péčí medicínskou, potřebují 

sestry jasný a jednoznačný odborný jazyk pro zavádění standardů k usměrňování 

ošetřovatelské praxe. Významným nástrojem regulace ošetřovatelské praxe je 

dokumentovaná podoba ošetřovatelských dat, jejichž zdrojem je standardizovaná a 

jasná terminologie aliance NNN (www.nanda.org) zaručující kvantifikované a 

statisticky zpracovatelné validní záznamy ošetřovatelské diagnostiky, plánování péče, 

realizace činností a hodnocení efektu ošetřovatelské péče. Používání standardizované 

ošetřovatelské terminologie přináší benefity pacientům, zdravotnickým organizacím, 

sesterské profesi a zdravotnickému resortu vůbec např. přesná komunikace mezi 

zdravotnickými profesionály, měřitelná zjevnost a opodstatněnost ošetřovatelských 

intervencí, zkvalitňování péče, databáze dat pro hodnocení výsledků ošetřovatelské 

péče, dodržování standardů péče, hodnocení sesterských kompetencí. (Krogh, Dále, 

Nåden 2005)  

 

Ke stěžejním projektům Aliance NNN patří od roku 2000 NANDA-International 

(North American Nursing Diagnosis Association - International), NIC (Nursing 

Interventions Classification) a NOC (Nursing Outcomes Classification)
 6

.  

 

NANDA-International (NANDA-I) je jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších 

systematických ošetřovatelských terminologií, která je využívána k identifikaci reakcí 

člověka na riziko, nemoc, poškození nebo podporu zdraví. (Lundberg et al. 2008, 

                                                 
6 Výsledky (outcomes) jsou konceptuálně definovány jako změny zdravotního stavu a změny chování 

jedince, rodiny nebo komunity, které jsou měřeny jako odpovědi na ošetřovatelské intervence. 

(Moorehead, Johnson, Maas, Swanson 2008, s. 30) Taxonomie NOC zahrnuje celkem 385 

ošetřovatelských výsledků s definicemi a indikátory, které citlivě zachycují kvalitu ošetřovatelské 

péče. Hodnocení probíhá na doporučené pětistupňové Likertově škále.  
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Lunney 2001) Taxonomie NANDA-I je klasifikačním systémem standardizovaných 

ošetřovatelských diagnóz vyvíjeným od sedmdesátých let minulého století, který 

umožňuje sestrám využívat standardizované terminologie při diagnostice 

v ošetřovatelství. Struktura taxonomie má 3 úrovně: 1. doména (oblast zájmu – 

funkcionální, fyziologická, psychosociální, environmentální), 2. třída (rozdělení 

diagnostické koncepce podle typu odezvy – aktivita/cvičení, chování nebo znalosti, 

zdravotnický systém) a 3. ošetřovatelská diagnóza definovaná jako klinické 

rozhodování o jedinci, rodině nebo komunitě odpovídající aktuálnímu nebo 

potenciálnímu zdravotním problémům/životním procesům (Lundberg et al. 2008; 

Ralph et al. 2005). NANDA-I zahrnuje v současné době celkem 206 ošetřovatelských 

diagnóz s definicemi, definujícími charakteristikami a související faktory.  (Herdman 

2009)  

         

Rozšíření ošetřovatelské diagnostiky v praxi a používání ošetřovatelských diagnóz 

vyvolalo potřebu univerzální a srozumitelné klasifikace ošetřovatelských intervencí 

shodné s péčí o pacienta. První verze taxonomie ošetřovatelských intervencí NIC 

zahrnující aktivity sester byla představena ošetřovatelskými výzkumníky University of 

Iowa (USA) v roce 1992. Taxonomie NIC přispívá ke standardizaci terminologie 

ošetřovatelské péče, ke zviditelnění propojení mezi diagnózami, intervencemi a 

výsledky ošetřovatelské péče, k rozvoji elektronického dokumentování ošetřovatelské 

péče, k plánování lidských zdrojů a nákladů poskytované péče a především 

k vytvoření jednotného komunikačního jazyka exkluzivního pro ošetřovatelství 

(Almeida, Pepgher, Canto 2010). Pojem ošetřovatelská intervence není označením 

pouze jednoho výkonu, ale jedná se o pojmenování okruhu péče, pod který spadá 

soubor ošetřovatelských činností/aktivit potřebných k řešení ošetřovatelského 

problému NANDA-I. V současné době zahrnuje taxonomie NIC celkem 542 

ošetřovatelských intervencí přímé a nepřímé péče spolu s definicemi a příslušnými 

aktivitami, které jsou strukturovány do 7 domén, 30 tříd (Buchelek, Butcher, 

Dochterman 2008).  

         

Ošetřovatelská dokumentace pacienta je hlavním informačním a komunikačním 

nástrojem ošetřovatelských profesionálů i dalších zdravotnických pracovníků. 

Komplexní ošetřovatelská dokumentace je důležitým předpokladem kvalitní 

kontinuální péče, a to zejména, je-li celý ošetřovatelský proces dokumentován 

v logické struktuře (Gjevjon, Hellesø 2010). Každý záznam o ošetřovatelské 

dokumentaci musí podle platných vyhlášek ministerstva zdravotnictví (MZČR, 2008) 

obsahovat čtyři části: ošetřovatelskou anamnézu, popis aktuálního ošetřovatelského 

problému (stanovení ošetřovatelské diagnózy), ošetřovatelský plán (formulace 
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ošetřovatelských intervencí) a ošetřovatelskou propouštěcí/překladovou zprávu. 

Stěžejní pro zahájení ošetřovatelské péče je zhodnocení zdravotního stavu pacienta, 

jeho potřeb a problémů a určení ošetřovatelské diagnózy (Žiaková, Gurková 2010). 

Mezinárodní ošetřovatelské diagnózy v elektronické dokumentaci poskytují 

ošetřovatelským profesionálům rámec pro dokumentování a definování prioritních 

potřeb a problémů pacientů v institucionální i komunitní péči včetně péče domácí 

(Jarošová et al. 2009). Komplexní elektronický formulář by měl zahrnovat 

ošetřovatelské diagnózy a všechny komponenty, které se k nim a k procesu 

ošetřovatelské diagnostiky vztahují (definice, definující charakteristiky, rizika a 

související faktory). Ke každé ošetřovatelské diagnóze by měl pak nabízet vhodné 

ošetřovatelské intervence se všemi příslušnými aktivitami přímé a nepřímé 

ošetřovatelské péče.   

         

Předmětem prezentovaného projektu je doložení implementovatelnosti mezinárodní 

standardizované terminologie NANDA-I a NIC v popisu ošetřovatelské praxe v 

domácí péči. Přestože zahraniční prameny dokládají aktuálnost tématu (Daly et al. 

1995;  Keenan et al. 2003; Kim et al. 1999), ošetřovatelská diagnostika a formulace 

ošetřovatelských intervencí v České republice zpravidla nereflektuje zdrojovou 

literaturu a bývá postavena na subjektivním úsudku sester.  

 

 

Cíl projektu 

 

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a ověřit soubor ošetřovatelských diagnóz 

NANDA-I vhodných k ošetřovatelské diagnostice v domácí péči a soubor 

ošetřovatelských intervencí NIC reflektujících kompetence sester dle platné české 

legislativy. 

 

Cíl projektu byl konkretizován do čtyř dílčích cílů: 

 

1. Vytvoření elektronického formuláře pro sběr ošetřovatelských dat s 

implementací základního souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-I a 

vhodných ošetřovatelských intervencí NIC. 

2. Vytvoření základního souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-I vhodného k 

diagnostickému zvažování u specifické skupiny klientů domácí péče. 

3. Vytvoření pilotního souboru vybraných ošetřovatelských intervencí NIC 

vztahujících se k  základnímu souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-I pro 

domácí péči. 
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4. Pilotní ověřování elektronické dokumentace v ošetřovatelské praxi domácí 

péče.  

 

 

Vývoj a ověřování elektronického ošetřovatelského formuláře  

 

Proces vývoje elektronického formuláře byl členěn do tří etap. V první etapě byl 

expertním týmem ošetřovatelských profesionálů, akademických pracovníků a 

odborníkem na informační technologie připraven návrh struktury, obsahu a funkce 

elektronického formuláře. Formulář se skládá ze čtyř vzájemně propojených a 

komunikujících částí: 1. protokol pro sběr demografických a klinických dat pacienta 

(pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, datum zahájení péče, důvody zahájení domácí 

péče, způsob bydlení, laický pečovatel, hlavní lékařská diagnóza, hmotnost, výška), 2. 

protokol s měřícími nástroji a testy pro zhodnocení diagnostických prvků a 

zdravotního stavu pacienta (BMI, Barthelův test, FAQ - funkční hodnocení, Škála pro 

hodnocení výživy - zkrácená verze, Stupnice Nortonové - hodnocení rizika dekubitů, 

Škála intenzity bolesti, Hodnocení smutku, Stupnice hodnocení psychického zdraví, 

Škála deprese, Test kognitivních funkcí - MMSE), 3. protokol obsahující soubor 

vybraných ošetřovatelských diagnóz NANDA-I se všemi příslušnými prvky a 4. 

protokol obsahující ošetřovatelské intervence NIC k příslušným ošetřovatelským 

diagnózám (obr. 1, 2, 3). Všechny komponenty elektronického formuláře jsou 

strukturálně a funkčně propojeny, aby byly protokoly současně i databází dat pacientů, 

aby bylo možno data souboru pacientů agenturou generovat a statisticky zpracovávat a 

aby byla plně zabezpečena ochrana osobních dat pacientů.  

         

Ve druhé etapě byly do elektronického formuláře implementovány vybrané 

ošetřovatelské diagnózy NANDA-I v celé struktuře a se všemi příslušnými prvky 

(domény – třídy – diagnózy;  definice, určující znaky, související faktory, rizikové 

faktory, kódy) a ošetřovatelské intervence NIC (včetně definic, aktivit a kódů), které 

byly zvolené podle příslušných ošetřovatelských diagnóz.  

         

Ve třetí etapě byl nově vyvinutý elektronický ošetřovatelský formulář ověřován 

v praxi. Pilotní ověřování proběhlo v červenci 2009 ve vybrané agentuře domácí péče 

(ADP) v Ostravě. Byla prokázána dobrá funkčnost všech komponent elektronického 

formuláře. Hlavní ověřování elektronické dokumentace pro sběr ošetřovatelských dat a 

ošetřovatelskou diagnostiku pak bylo realizováno na podzim 2009 (září-listopad) u 

200 klientů stejné ADP. Sestry pracující v agentuře a studenti kombinované formy 

bakalářského studia ošetřovatelství hodnotili a diagnostikovali klienty v jejich 
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domácím prostředí pomocí pracovních minilaptopů, do kterých byl instalován software 

elektronického formuláře. Pilotní ověřování funkčnosti komplexního elektronické 

dokumentace  zahrnující celý proces ošetřovatelské diagnostiky (sběr dat a zhodnocení 

diagnostických prvků a zdravotního stavu pacienta) a plánování ošetřovatelské péče 

(volby ošetřovatelských intervencí a dílčích aktivit sester) pak proběhlo na podzim 

2011 u 30 klientů stejné ADP.  

 

 

 

 
                     

                           Obr. 1 Demografická data klientů v elektronické dokumentaci 
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      Obr. 2 Struktura ošetřovatelské diagnózy v elektronické dokumentaci 

 

                   

Obr. 3 Ošetřovatelské diagnózy a relevantní intervence přiřazené klientovi 
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  Obr. 4 Ošetřovatelský plán v elektronické dokumentaci 

     

 

 

Práce s elektronickým formulářem je snadná a rychlá, protože přehledný záznam 

zahrnuje rozbalující se seznamy s nabídkou údajů, ze kterých sestra kliknutím pouze 

vybírá požadovaná data. Po zadání identifikačního čísla klienta směřuje formulář 

posuzovatele/sestru k výběru diagnostických prvků a následnému potvrzení 

ošetřovatelské diagnózy. Před definitivním potvrzením ošetřovatelské diagnózy 

předkládá ještě kontrolní mechanismus softwaru k náhledu definici diagnózy. Také 

posouzení diagnostických prvků podléhá softwarové kontrole, která v případě 

nedodržení požadavků nezbytných k potvrzení diagnózy tento úkon zamítne. 

K objektivizaci diagnostických prvků se sestře nabízejí vybrané měřící nástroje a 

škály, ze kterých volí podle potřeby. Po potvrzení konkrétní ošetřovatelské diagnózy 

elektronický formulář automaticky rozbaluje všechny ošetřovatelské intervence, které 

jsou pod příslušnou diagnózou seřazeny. Po výběru vhodné ošetřovatelské intervence 

je nabídnut sestře seznam aktivit, které by měly být zahrnuty v plánu péče. Při 

diagnostice (potvrzení ošetřovatelské diagnózy) a při sestavování plánu ošetřovatelské 

péče (výběr ošetřovatelských intervencí a aktivit) sestra do elektronické dokumentace 
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přímo nic nevpisuje, pouze kliknutím volí nabízené prvky a alternativy. Je-li nutné 

aktualizovat či doplnit další údaje o klientovi, lze tak učinit v záložce poznámky o 

klientovi. Všechny editace jsou uloženy společně s datem editace a jménem editující 

sestry. Sestavený plán ošetřovatelských intervencí včetně potvrzených 

ošetřovatelských diagnóz konkrétního klienta je možné vytisknout v přehledné tabulce 

a používat v běžné praxi, je-li to požadováno. Elektronický formulář je současně 

databází ošetřovatelských dat klientů, jež lze exportovat zdravotním pojišťovnám, ale 

také využívat např. jako statistická data pro evidenci zdravotní péče, pro plánování 

nákladů ošetřovatelské péče v ADP.   

 

 

Sestavení a ověřování souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-I   

 

Jedním z hlavních cílů projektu bylo sestavit soubor relevantních ošetřovatelských 

diagnóz NANDA-I vhodných k používání v domácí péči. Akademičtí ošetřovatelští 

experti po odborných diskuzích, rešerši a studiu zahraničních zdrojů prezentujících 

stejnou problematiku v jiném kulturním kontextu, provedli preselekci ošetřovatelských 

diagnóz ze souboru 206 NANDA-I diagnóz (Hedrman 2009; Marečková 2006), kdy 

bylo vyloučeno 28 ošetřovatelských diagnóz nevhodných pro použití v domácí péči 

(např. neefektivní krmení kojence). Primární pracovní soubor ošetřovatelských 

diagnóz byl rozeslán k odbornému posouzení třem expertním skupinám: 1. sestry tří 

vybraných agentur domácí péče v ČR, 2. akademičtí pracovníci specializující se 

v oblasti ošetřovatelské diagnostiky a komunitní a domácí péče, 3. studenti 

kombinované formy bakalářského oboru všeobecná sestra s klinickými praktickými 

zkušenostmi a vzděláním v problematice ošetřovatelské diagnostiky. Na základě 

preferencí a doporučení zástupců tří expertních skupin sestavil tým akademických 

ošetřovatelských odborníků výsledný soubor 157 ošetřovatelských diagnóz, který byl 

implementován do elektronického formuláře a testován u 200 klientů ADP v Ostravě 

(podzim 2009). Cílem bylo ověřit funkčnost elektronického formuláře, vhodnost 

navrhovaného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-I a využití měřících 

nástrojů pro zhodnocení diagnostických prvků. Získaná data byla statisticky 

vyhodnocena a vzájemně korelována. V testovaném souboru 157 ošetřovatelských 

diagnóz bylo potvrzeno celkem 140 různých ošetřovatelských diagnóz. Celkem bylo 

diagnostikováno 2470 ošetřovatelských diagnóz (průměr 12,4 diagnóz / klient), s více 

než 10% četností bylo potvrzeno 41 ošetřovatelských diagnóz, které byly navrženy 

jako základní soubor ošetřovatelských diagnóz pro praktické využití v domácí péči. 
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Tab. 1 Pořadí testovaných ošetřovatelských diagnóz v ADP (četnost 10 % a více)  
 

pořadí kód NANDA  N % 

1 00155 Riziko pádu 114 57 

2 00085 Zhoršená pohyblivost  95 47,5 

3 00004 Riziko infekce   94 47 

4 00133 Chronická bolest  92 46 

5 00028 Riziko deficitu tělesných tekutin  72 36 

6 00109 Deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku  72 36 

7 00108 Deficit sebepéče při koupání a hygieně  61 30,5 

8 00130 Narušené myšlenkové procesy  57 28,5 

9 00047 Riziko porušení kožní integrity  53 26,5 

10 00197 Riziko dysfunkční gastrointestinální motility  53 24,5 

11 00179 Riziko kolísavé hladiny glykémie   52 24,5 

12 00082 Efektivní léčebný režim 47 23,5 

13 00035 Riziko poškození 44 22 

14 00078 Neefektivní léčebný režim 43 21,5 

15 00088 Zhoršená chůze 42 21 

16 00120 Porucha smyslového vnímání  42 21 

17 00094 Riziko intolerance aktivity 39 19,5 

18 00095 Nespavost 39 19,5 

19 00043 Neefektivní odolnost 38 19 

20 00015 Riziko zácpy  36 18 

21 00110 Deficit sebepéče při vyprazdňování 36 18 

22 00001 Nadměrná výživa 33 16,5 

23 00182 Snaha zlepšit sebepéči 33 16,5 

24 00204 Neefektivní periferní tkáňová perfuze 33 16,5 

25 00002 Nedostatečná výživa 32 16 

26 00016 Porušené vylučování moči 32 16 

27 00118 Narušený obraz těla 31 15,5 

28 00046 Porušená kožní integrita 29 14,5 

29 00102 Deficit sebepéče při stravování 28 14 

30 00131 Zhoršená paměť 28 14 

31 00020 Funkční inkontinence moči 26 13 

32 00090 Zhoršená schopnost přemístit se 26 13 

33 00040 Riziko imobilizačního syndromu 24 12 

34 00062 Riziko přetížení pečovatele 23 11,5 

35 00173 Riziko akutní zmatenosti 23 11,5 

36 00044 Porušená tkáňová integrita 22 11 

37 00051 Zhoršená verbální komunikace 22 11 

38 00021 Úplná inkontinence moči 21 10,5 

39 00101 Neprospívání dospělé osoby 21 10,5 

40 00127 Porušená interpretace okolí 20 10 

41 00152 Riziko bezmocnosti 20 10 
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U hodnocených klientů ADP (81 % starších 65 let), jejichž nejčastějšími indikacemi 

pro zahájení domácí péče byla onemocnění oběhové soustavy (36 %), endokrinní a 

metabolická onemocnění (23,5 %), onemocnění kůže a podkožního vaziva (7,5 %), 

sestry nejčastěji diagnostikovaly tyto ošetřovatelské diagnózy taxonomie NANDA-I: 

Riziko pádů, Zhoršená pohyblivost, Riziko infekce, Chronická bolest, Riziko deficitu 

tělesných tekutin, Deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku, Deficit sebepéče 

při koupání a hygieně, Narušené myšlenkové procesy, Riziko porušení kožní integrity 

(tab. 1). Ve skupině 200 hodnocených klientů byly tyto ošetřovatelské diagnózy 

potvrzeny u 53 - 114 klientů (26,5 - 57 %). Následující ošetřovatelské diagnózy byly 

naopak diagnostikovány v celém souboru jen jedenkrát: Hypertermie, Neefektivní 

termoregulace, Průjem, Reflexní inkontinence moči, Retence moči, Riziko 

nevyváženého objemu tekutin, Neefektivní průchodnost dýchacích cest, Defenzivní 

zvládání zátěže, Rozpor v rozhodování, Riziko sebevraždy, Riziko oslabení lidské 

důstojnosti, Riziko kontaminace, Snaha zlepšit zdatnost. Nejčetněji byla hodnocena 

doména Bezpečnost, ochrana (184 klientů), doména Sexualita byla hodnocena jen u 5 

klientů. Současně byla potvrzena i dobrá využitelnost vybraných měřících nástrojů a 

škál pro objektivizaci diagnostických prvků.  
 

 

Sestavení a ověřování pilotního souboru ošetřovatelských intervencí NIC   
 

Cílem poslední etapy projektu bylo vytvořit soubor vybraných ošetřovatelských 

intervencí NIC navazujících na základní soubor ošetřovatelských diagnóz NANDA-I, 

implementovat NIC do elektronického formuláře a pilotně ověřit aplikovatelnost 

komplexní elektronické dokumentace v ošetřovatelské praxi domácí péče. 

Ošetřovatelské intervence NIC byly vybírány pro užší základní soubor devíti 

ošetřovatelských diagnóz s četností vyšší než 25 % (tab. 1), které byly 

diagnostikovány při prvním měření u 200 klientů ADP. K příslušným ošetřovatelským 

diagnózám byly vybírány ošetřovatelské intervence a aktivity podle publikované 

klasifikace NIC (Bulechek et al 2007; Johnson et al. 2005). Pro další analýzu bylo 

vybráno celkem 263 NIC zahrnující 6356 ošetřovatelských aktivit. Na překladech 

vybraných NIC a ošetřovatelských aktivit se podíleli tři ošetřovatelští odborníci 

s aktivní znalostí anglického jazyka, následné jazykové korekce realizovali dva 

akademičtí pracovníci. První korekce NIC podle platné české legislativy a aktuálních 

kompetencí sester byla realizována odborným panelem akademických 

ošetřovatelských odborníků, který sestavil soubor 221 NIC a 5242 ošetřovatelských 

aktivit. Vzhledem k tomu, že vybraný soubor obsahoval téměř 45 % duplicitních NIC 

a aktivit (intervence a aktivity, které byly doporučovány současně pro více různých 

ošetřovatelských diagnóz), byl jejich počet následně redukován na 137 originálních 
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NIC a 3024 příslušných aktivit, které byly připraveny v přehledných tabulkách 

k expertnímu hodnocení (ošetřovatelské diagnózy s definicí, příslušné NIC s definicí a 

ošetřovatelské aktivity odpovídající NIC). Tabulky s upraveným souborem NIC a 

ošetřovatelskými aktivitami byly zaslány v elektronické formě dvěma expertním 

skupinám - 22 sester vybraných agentur domácí péče tří regionů ČR a 58 pracujících 

studentek kombinované formy studia ošetřovatelství s klinickou praxí a/nebo s praxí 

v domácí péči. Mezi soubory hodnotitelů nebyly zaznamenány statisticky významné 

rozdíly s ohledem na věk a délku praxe. Členové expertních skupin potvrdili na 

základě svých praktických zkušeností vhodnost či nevhodnost zařazení konkrétní 

ošetřovatelské intervence a ošetřovatelské aktivity do testovaného souboru NIC pro 

domácí péči.  
 

Tab. 2 Výběr NIC pro zařazení do elektronického formuláře (shoda nad 70 %) 
 

shoda - experti 

četnost kumulativní četnost 

NIC aktivity NIC aktivity 

0 - 50 % 1 97 1 97 

50,1 - 60 % 9 314 10 411 

60,1 - 70 % 17 463 27 874 

70,1 – 80 % 40 600 67 1474 

80,1 – 90 % 29 739 96 2213 

90,1 – 100 % 41 811 137 3024 

       

Na základě statistických vyhodnocení deskriptivními statistickými metodami byl 

sestaven definitivní soubor o velikosti 110 NIC a 2150 příslušných ošetřovatelských 

aktivit pro implementaci do elektronické dokumentace pro domácí péči. Kritériem 

sestavení souboru NIC bylo minimálně 70,1% preferencí NIC a aktivit se shodou obou 

expertních skupin (srov. Choi et al. 2003; Almeida et al. 2010). Ze souboru 137 

originálních NIC a 3024 příslušných aktivit bylo tedy po expertním hodnocení 

vyloučeno 27 intervencí NIC a 874 ošetřovatelských aktivit. Členové obou expertních 

skupin se zcela shodli na vhodnosti osmi intervencí dle NIC pro použití v domácí péči, 

a to Péče na lůžku, Podávání léků, Podávání léků kůží, Odběr venózní krve, Prevence 

dekubitů, Péče o ránu, Management bolesti a Péče o katétr: močový. Při porovnání 

vhodnosti implementace NIC do elektronického protokolu byl zjištěn mezi expertními 

skupinami sester a studentů signifikantní rozdíl u volby 20 intervencí NIC (Chí
2
 test, 

Fisherovův exaktní test). Převažovalo doporučení studentů pro zařazení NIC (16 

intervencí) na rozdíl od sester, které tyto intervence k implementaci zamítaly. Čtyři 

intervence (Kinezioterapie: hybnost kloubu, Kinezioterapie: svalová kontrola, 

Podávání analgetik intraspinálně a intravenózní terapie) byly naopak sestrami k 

implementaci doporučovány, avšak studenti je zamítali (tab. 3). 
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Tab. 3 Signifikantní rozdíly v hodnocení expertních skupin (Fisherův exaktní test, Chí
2
 test) 

 

NIC 
celý soubor studentky sestry ADP 

p test N % N % N % 

Kinezioterapie: hybnost kloubu  0224 56 70,0% 35 60,3% 21 95,5% 0,002 FET 

Kinezioterapie: svalová kontrola  0226   60 75,0% 40 69,0% 20 90,9% 0,048 FET 

Péče o vlhký imobilizační obvaz  0764 66 82,5% 52 89,7% 14 63,6% 0,006 Chi
2
 

Trakce/péče o znehybnění pacienta   0940 55 68,8% 47 81,0% 8 36,4% <0,001 Chi
2
 

Krmení 1050 59 73,8% 50 86,2% 9 40,9% <0,001 Chi
2
 

Podávání analgetik: intraspinálně   2214 44 55,0% 27 46,6% 17 77,3% 0,014 Chi
2
 

Bezpečnostní opatření při záchvatech 2690 74 92,5% 57 98,3% 17 77,3% 0,005 FET 

Péče o ránu: uzavřená drenáž 3662 58 72,5% 49 84,5% 9 40,9% <0,001  Chi
2
 

Odběr kapilární krve 4035 75 93,8% 57 98,3% 18 81,8% 0,019 FET 

Intravenózní terapie 4200 68 85,0% 46 79,3% 22 100,0% 0,030 FET 

Odběr krve z žilní kanyly 4235 60 75,0% 47 81,0% 13 59,1% 0,043 Chi
2
 

Muzikoterapie 4400 53 66,3% 44 75,9% 9 40,9% 0,003 Chi
2
 

Snížení stresu ze změny prostředí 5350 63 78,8% 50 86,2% 13 59,1% 0,008 Chi
2
 

Prostorové omezení 6420 47 58,8% 39 67,2% 8 36,4% 0,012 Chi
2
 

Management demence: koupání 6462 67 83,8% 54 93,1% 13 59,1% 0,001 FET 

Prevence útěků 6470 49 61,3% 41 70,7% 8 36,4% 0,005 Chi
2
 

Management prostředí – bezpečí 6486 64 80,0% 50 86,2% 14 63,6% 0,024 Chi
2
 

Kontrola infekce  6540 74 92,5% 56 96,6% 18 81,8% 0,046 FET 

Pomoc s udržováním domácnosti 7180 45 56,3% 37 63,8% 8 36,4% 0,027 Chi
2
 

Přemisťování: mezi zařízeními 7890 48 60,0% 40 69,0% 8 36,4% 0,008 Chi
2
 

 

FET - Fisherův exaktní test, Chi
2 
– Chí kvadrát test, p – statistická významnost (α = 0,05) 

 

 

Ověřování pilotního souboru 110 NIC a 2150 příslušných ošetřovatelských aktivit  

v ošetřovatelské praxi domácí péče bylo realizováno u vybraného vzorku 30 klientů 

stejné agentury domácí péče (podzim 2011). Současně byla testována funkčnost 

komplexní elektronické dokumentace - vkládání sociodemografických dat klientů, 

objektivizace diagnostických prvků hodnotícími škálami, potvrzení ošetřovatelských 

diagnóz, volba vhodných ošetřovatelských intervencí a sestavení ošetřovatelského 

plánu. Ve vzorku 30 respondentů bylo diagnostikováno celkem 221 ošetřovatelských 

diagnóz (průměr 7,4/ klient). Výskyt nejčetnějších ošetřovatelských diagnóz odpovídal 

z 80 % počtu potvrzených ošetřovatelských diagnóz při testování u základního 

souboru 200 klientů ADP v roce 2009. Sestry při sestavování ošetřovatelských plánů 

pro třicet klientů a devět testovaných ošetřovatelských diagnóz zvolily z pilotního  

souboru 39 různých NIC s celkovou četností 130 (průměr 14,5 NIC/ošetřovatelská 

diagnóza). Nejvíce intervencí bylo indikováno pro ošetřovatelské diagnózy Zhoršená 
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pohyblivost (29 %), Riziko infekce (15 %), Riziko deficitu tělesných tekutin (15 %) a 

Riziko porušení kožní integrity (14 %), které tvořily 73 % všech vybraných 

ošetřovatelských intervencí v celém souboru. Nejčetnější ošetřovatelskou intervencí 

(11 %, průměr 0,5/klient) byla intervence Hospodaření s energií, která obsahovala 

celkem 41 ošetřovatelských aktivit zaměřených na zhodnocení fyzického omezení 

pacienta, edukaci a doporučení fyzických aktivit a asistenci při fyzických aktivitách. 

Mezi další často indikované ošetřovatelské intervence z testovaného souboru NIC 

patřily: Prevence pádů (8 %), Péče o ránu (8 %), Učení: předepsané činnosti/cvičení 

(8 %) a Podpora cvičení (7 %). Některé ošetřovatelské intervence (25 %) byly 

sestrami vybírány pro více ošetřovatelských diagnóz např. ošetřovatelské intervence 

Nácvik chůze, Polohování, Organizace prostředí, Podpora cvičení, Management léků 

byly zahrnuty do ošetřovatelských plánů pro tři až čtyři ošetřovatelské diagnózy 

současně.   

 

Závěr 

 

Zdrojem pro vytvoření našich souborů ošetřovatelských diagnóz a příslušných 

ošetřovatelských intervencí a aktivit pro využití v domácí péči byly systematické 

mezinárodní ošetřovatelské terminologie NANDA-I a NIC. Ověřováním ve vybrané 

agentuře domácí péče byla potvrzena jejich dobrá využitelnost v podmínkách 

ošetřovatelské praxe. Sestry z agentury, které byly zapojeny do pilotního ověřování, 

pozitivně reflektovaly přehlednost a snadnou práci s elektronickým formulářem a 

zejména pak jasnost a jednotnost názvosloví implementovaných ošetřovatelských 

diagnóz a intervencí. Výsledky naší studie také ukazují, že používání jednotné 

ošetřovatelské terminologie, zejména NIC, může být užitečné pro popis a evidenci 

práce sester (doložitelné vykazování činností sester). Aktualizovaná ošetřovatelská 

data z elektronického formuláře v minilaptopu či tabletu mohou být online propojena 

s centrálním počítačem agentury, kde jsou standardně ukládána. Vybrané 

sociodemografické a ošetřovatelské údaje klientů lze generovat pro výkaznictví 

zdravotních pojišťoven, pro statistická zpracování a také pro potřeby výzkumu jako 

anonymní data s unikátním kódem klienta.      
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VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH METOD PRO OŠETŘOVATELSKOU 

DIAGNOSTIKU V DOMÁCÍ PÉČI  
 

 

Lucie Sikorová 

 

 

 

Úvod 

 

K detekci ošetřovatelských diagnóz/narušených funkcí klientů v agentuře domácí péče 

je nezbytné využívat standardizované a validní nástroje hodnocení. K dílčím cílům 

šetření náleželo vytvoření přehledného elektronického protokolu zachycující stěžejní 

informace pro stanovení ošetřovatelských diagnóz stanovených na základě informací 

od respondentů či ošetřujících osob (rodinní příslušníci, sestra), ale i výsledků testů a 

škál zachycujících aktuální stav posuzované osoby. Uvedená ošetřovatelská 

dokumentace by měla být nápomocna ošetřovatelství tím, že pojmenovává problémy 

v oblasti potřeb seniorů, ukazuje rizika, limitace a priority každého jednotlivého 

seniora. Náklady zdravotnické a sociální mohou být s přesnou ošetřovatelskou 

diagnostikou NANDA-I a s následnou relevantní intervencí dle (NIC) nižší než u 

funkčně nediagnostikovaných, pasivně ošetřovaných klientů. Posuzování stavu potřeb 

u klientů agentury domácí péče má stejné složky jako posuzování potřeb 

hospitalizovaných nemocných – anamnestický rozhovor, fyzikální vyšetření, 

ošetřovatelská diagnostika efektivně prostřednictvím NANDA-I. Fyzikální vyšetření 

navazuje na anamnestický zájem o funkční zdatnost. Mělo by usilovat o popis a 

standardizované posouzení nejen změn morfologických, ale také funkčních. Testy jsou 

často sdružovány do baterií. Některé jsou orientovány na tělesné schopnosti, jiné na 

mentální schopnosti, některé jsou smíšené. Jak uvádí Rubenstein, 1995 (in Kalvach, 

2004, s. 199), většina testů je neustálených a provádí se v modifikaci podle 

jednotlivých autorů a sestav pacientů, což znesnadňuje vzájemné porovnávání i 

metaanalytické zpracování. Hodnotící škály umožňují objektivizovat závěr podle 

stejných a předem nastavených kritérií a umožňují přesnější stanovení očekávaných 

výsledků péče. Výsledky je možné porovnávat vzhledem k vyvíjejícímu stavu jedince, 

ale také porovnávat jejich výstupy mezi jednotlivými pracovišti nebo mezi klienty. 

Výhodou elektronického záznamu testů a škál je okamžité vygenerování výsledku 

posouzení prostřednictvím jejich měření, možné přeposlání konzultantovi a rychlá 

reakce na zaznamenané výsledky.  
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Cíl 

Dílčím cílem šetření bylo ověření využitelnosti vybraných měřících nástrojů pro 

zhodnocení diagnostických prvků a následnou objektivizaci ošetřovatelských diagnóz. 

 

Soubor 

 

Výzkumný soubor zahrnoval 200 klientů Agentury domácí péče Hana Pajorová 

v Ostravě. Soubor tvořilo 65 mužů a 135 žen. Z tohoto souborů představovalo 81 % 

seniorské populace nad 65 let a 38 % seniorské populace nad 80 let věku. Kritériem 

výběru klienta do výzkumu byl věk klienta ADP nad 18 let, indikace lékaře k domácí 

péči (stanovené diagnózy dle MKN) a informovaný souhlas klienta. Více než polovina 

seniorů výzkumného souboru 122 klientů (61 %) byla do péče přijata z důvodu 

dlouhodobé péče. 82 (42 %) klientů bylo ve vdovském stavu. Ve vzdělání převažovalo 

s nejvyšší frekvencí základní vzdělání u 105 klientů (52 %). 47 (24 %) klientů 

výzkumného souboru žilo samo bez rodinných příslušníků, 28 (14 %) v domě 

s pečovatelskou službou.   

 

Metodika 

 

Na základě stanovených cílů šetření byla nejprve expertní skupinou vytvořena baterie 

vhodných měřících nástrojů. Testy a škály do tohoto souboru měřících nástrojů byly 

voleny jak z oblasti tělesných, tak mentálních schopností. Hodnocen byl Body mass 

index - BMI (Bláha, Vignerová, 2002, s. 95), Barthelův test základních všedních 

činností - ADL (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 182), Dotazník pro funkční hodnocení 

pacienta - FAQ (Bartoš, Martínek, Bezdíček, et al., 2008, s. 39), Hodnocení nutričního 

stavu - MNA (Topinková, 2003, s. 8), Hodnocení rizika vzniku dekubitů podle 

Nortonové (MZ ČR, s. 8), Hodnocení intenzity bolesti (Drábková, 2008, s. 2), 

Hodnocení psychického zdraví (Kolibáš, Vajdičková, Hunáková, 1993, s. 144-147), 

Škála deprese geriatrických pacientů - GDS (Vojtěchovský, 1999, s. 3) a Test 

kognitivních funkcí Mini Mental State Exam - MMSE (Topinková, Mellanová, 

Honzák, 1999, s. 46). Soubor všech uvedených měřících nástrojů byl nejprve využit 

při pilotním šetření (n=20), ve kterém se také ověřovala možnost elektronické formy 

testování a následně i pro výzkumné šetření. Pro sběr dat byl sestaven tým, který byl 

důkladně proškolen v použití vybraných měřících nástrojů a práce s elektronickým 

protokolem. 

 

Získaná empirická data byla zpracována pomoci deskriptivní statistiky (aritmetický 

průměr, směrodatná odchylka, minimální a maximální hodnota). Ke zjištění míry 
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vztahu mezi výsledky měřících nástrojů a kategorií – věk seniorů, pohlaví seniorů, 

vzdělání, způsob bydlení (sám, s manželem/manželkou, s dětmi, 

s partnerem/partnerkou, s jinými osobami, skupinové bydlení), důvod zahájení 

ošetřovatelské péče (dlouhodobá péče, posthospitalizační péče, sledování prevence 

komplikací, rehabilitace, edukace, respitní péče, paliativní péče), typ pečovatele 

(syn/dcera, snacha/zeť, manžel/manželka, jiný příbuzný, nepříbuzný), pohlaví, rodinný 

stav, vzdělání seniora, byla statisticky posuzována prostřednictvím Spearmanova 

korelačního koeficientu. V situaci, kdy kategorie ke statistickému posouzení 

zahrnovaly nízkou četnost (pod 5) byl k prokázání statistické významnosti použit 

Fisherův exaktní test. Korelace mezi měřícími nástroji byly porovnávány 

prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu.  

 

Výsledky 

 

Nejčastějším základním onemocněním bylo u jedinců výzkumného souboru 

onemocnění oběhové soustavy (n=72), endokrinní a metabolická (n=47), onemocnění 

kůže a podkožního vaziva (n=15) a poranění, otravy, vnější faktory (n=14). Více než 

polovina jedinců výzkumného souboru 122 (61 %) byla do péče přijata z důvodu 

dlouhodobé péče. 85 (42 %) klientů bylo ve vdovském stavu. Ve vzdělání převažovalo 

s nejvyšší frekvencí základní vzdělání 105 (52 %). 47 (24 %) jedinců výzkumného 

souboru žilo samo bez rodinných příslušníků.   

 

Hodnocení BMI prokázalo výskyt nadváhy (hodnota BMI 24,9-29,9) u 74 klientů (40 

%), obezity I. stupně (BMI 30-34,9) u 31 klientů (17 %), obezitu II. stupně (BMI 35-

39,9) u 8 klientů (4 %) a obezitu III. stupně (BMI 40 a více) u 5 klientů (3 %). 

Normální tělesná hmotnost byla zaznamenána u 59 klientů (32 %) a podváha u 6 

klientů (3 %). Průměrná hodnota BMI, minimální a maximální hodnotu u 

monitorovaného souboru klientů zachycuje tabulka 1. U 17 klientů nebylo možné BMI 

zjistit (ležící klienti, problémy s komunikací, potřebné parametry nebyly k dispozici 

atd.). Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl BMI v závislosti na pohlaví 

(p=0,476), věku klientů (p=0,109) ani v závislosti na rodinném stavu (p=0,128) nebo 

vzdělání (p=0,919).  

 

Statisticky významný rozdíl nebyl zaznamenán při posouzení BMI ve vztahu k tomu 

zda klient bydlí sám či s dalšími osobami (p=0,581), avšak při posouzení nutričního 

skóre (MNA) byl zjištěn statisticky významně nižší výskyt rizika malnutrice u klientů 

bydlících s další osobou (manželem/manželkou, s dětmi, partnerem nebo jinou 

osobou) oproti klientům, kteří bydlí sami (p=0,001) (graf 1).  
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Tab. 1 -  Deskriptivní statistika měřících nástrojů 
 

Měřící nástroj Četnost 

n 

Mean Min Max 

BMI 183 27,292 15 77,1 

Barthelův test 184 63,451 5 100 

Funkční hodnocení 177 15,508 2 30 

Hodnocení nutričního stavu 167 16,940 3 30 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů 179 24,329 12 34 

Hodnocení intenzity bolesti 145 3,772 1 10 

Hodnocení psychického stavu 161 7,658 1 15 

Hodnocení stupně deprese 157 7,101 0 14 

Test kognitivních funkcí 164 20,615 2 28 

 

 

Nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ve výsledném BMI a tím zda pečuje o klienta 

syn/dcera, snacha/zeť, manžel/manželka, jiný příbuzný nebo nepříbuzný (p=0,674).

  

 

Graf 1 Porovnání výskytu malnutrice (MNA) podle způsobu bydlení 

 

Barthelův test aktivit denního života (ADL) ukázal ve více než polovině případů lehký 

stupeň závislosti (graf 2), který se vyskytoval u 102 klientů (55 %). Střední závislost 

byla zjištěna u 41 klientů (22 %), vysoký stupeň závislosti u 34 klientů (18 %). 

Nezávislých bylo ze 184 hodnocených klientů pouze 7 klientů (4 %). Průměrné 

výsledné hodnoty, maximální a minimální hodnoty zjištěné Barthelovým testem jsou 

zaznamenány v tabulce 1.  

 



103 

 

 

Graf 2 Úrovně závislosti klientů ADP 

 

Nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve výsledném skóre Barthelova testu 

v závislosti na pohlaví (p=0,544) a na věku (p=0,912), přesto, že u ošetřovatelské 

diagnózy Riziko pádů jde o jeden z rizikových faktorů věk a pohlaví. U klientů ve 

vdovském stavu byly signifikantně méně často prokázány těžší stupně závislosti (tj. 

závislost středního stupně, vysoce závislí) než u klientů ženatých/vdaných, 

rozvedených či v jiném rodinném stavu (p=0,035).  Jak je patrné z grafu 3, klienti se 

základním vzděláním byli častěji vysoce závislými (p=0,032) oproti klientům s vyšším 

stupněm vzdělání (SOŠ, SŠ, VŠ).  
 

 

Graf 3 Porovnání závislosti (test Barthelové) dle úrovně vzdělání  
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Nejvíce nezávislých klientů se nacházelo u souboru klientů žijících s někým 

(manželem/manželkou, partnerem, dětmi nebo jinou osobou) p=0,000. Délka péče 

poskytována agenturou domácí péče neovlivnila schopnost sebepéče (p=0,951). 

Nejvíce nezávislých klientů se vyskytovalo u klientů, o něž pečuje manžel/manželka 

oproti dalším klientům, o něž pečuje někdo jiný ať už z rodiny či mimo ni (p=0,038).      

 

Výsledky Dotazníku pro funkční hodnocení (FAQ) ukázaly jako nejnižší zjištěnou 

hodnotu 0 nejvyšší 30 bodů. Výsledné dosažené hodnoty 9 a více svědčí pro funkční 

postižení svědčící pro demenci, hodnoty 8 a méně jsou považovány za normální 

výsledek. Normální výsledná hodnota byla konstatována u 33 klientů (19 %), hodnota 

svědčící pro funkční postižení u 144 klientů (81 %). Minimální a maximální dosažené 

hodnoty v testu jsou zaznamenány v tabulce 1. Na funkční stav klientů nemělo vliv 

pohlaví klientů (p=0,859), rodinný stav monitorovaných klientů (p=0,398), způsob 

bydlení (sám, s někým, skupinové) p=0,421, délka péče v agentuře domácí péče 

(p=0,598), přítomnost rodinného oproti jinému pečovateli (p=0,446). Signifikantně 

více klientů s funkčním postižením svědčícím pro demenci se nacházelo ve věkové 

kategorii 80 a více let než v nižších věkových kategoriích (p=0,000) (graf 4).  
 

 

Graf 4 Porovnání funkčního postižení (FAQ) dle věku 

 

U klientů se základním vzděláním byl signifikantně častěji zaznamenán výsledek FAQ 

svědčící pro postižení demencí (p=0,000), než u klientů s vyšším než základním 

vzděláním. 

 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů podle Nortonové neprokázalo u 91 klientů (51 %) 

riziko vzniku dekubitů, oproti 88 klientům (49 %) s bodovým hodnocením skóre 



105 

 

Nortonové nižším než 25 bodů a tedy s rizikem vzniku dekubitů. Nebyl zaznamenán 

signifikantní rozdíl ve výsledném hodnocení rizika vzniku dekubitů vzhledem 

k pohlaví (p=0,516), k věku posuzovaných klientů (p=0,050), k rodinnému stavu 

klientů (p=0,965), vzdělání (p=0,198), délce péče agenturou domácí péče (p=0,801), 

kategorii laického pečovatele (syn/dcera, snacha/zeť, manžel/manželka, jiný příbuzný, 

nepříbuzný) p=0,060 ani vzhledem k důvodu zahájení péče (dlouhodobá péče, 

posthospitalizační péče, sledování prevence komplikací, rehabilitace, edukace, respitní 

péče, paliativní péče) p=0,524. Riziko vzniku dekubitů bylo signifikantně častější u 

klientů bydlících s někým (rodinným příslušníkem či jinou osobou) než u klientů 

bydlících o samotě (p=0,004) (graf 5).  
 

 

Graf 5 Porovnání rizika vzniku dekubitů (dle Nortonové) dle způsobu bydlení 

 

Intenzita bolesti byla zjišťována u 145 klientů, u kterých se projevovala bolestivá 

symptomatologie od spontánní bolestivé grimasy mizející při komunikaci (stupeň 1), 

přes spontánní bolestivou grimasu nemizící při komunikaci a s celkovým algickým 

chováním (stupeň 2) po projevy bouřlivé algické reakce, emocionální hlasité projevy 

bolesti a neschopnost komunikace (stupeň 3). Nejčastěji byl u klientů zaznamenán 

stupeň 1 (n=100), dále stupeň 2 (n=39) a nejméně často stupeň 3 (n=6). Nebyl zjištěn 

statisticky významný rozdíl v závislosti na pohlaví (p=1,000), věku (p=0,428), 

rodinném stavu (p=0,955), vzdělání (p=0,584), způsobu bydlení (p=0,236), kategorií 

laického pečovatele (p=0,155) ani důvodem zahájení péče agenturou domácí péče. 

Délka péče v agentuře domácí péče se ukázala jako statisticky významná kategorie ve 

vtahu k intenzitě bolesti. Nejčastější stupeň bolesti 1 byl zaznamenán především u 

klientů v péči agentury trvající déle než jeden rok (p=0,000), což značí postupné 
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snižování výskytu bolesti s délkou péče (graf 6). Výskyt kruté bolesti s délkou péče 

nesouvisí, rozdíl byl zaznamenán jen nepatrný. 

 

 

Graf 6 Porovnání výskytu bolesti (mírná, střední, krutá) podle délky péče ADP 

 

Hodnocení psychického zdraví posuzující subjektivní prožívání psychického stavu na 

základě 15 položkového dotazníku uvedeného Kolibášem, Vajdičkovou a Hunákovou 

(1993, s. 146) neprokázalo statisticky významné rozdíly ve výsledcích mezi pohlavími 

(p=0,650), věkem klientů (p=0,578), rodinným stavem (p=0,177), vzděláním 

(p=0,185), způsobem bydlení (p=0,179), délkou péče poskytovanou agenturou domácí 

péče (p=0,453) ani důvodem zahájení péče (p=0,368). Psychický stav, ale hodnotili 

signifikantně hůř klienti, o něž pečuje jiný než rodinný pečovatel (p=0,036), podobně 

jako ve výsledcích hodnocení deprese prostřednictvím Škály deprese pro geriatrické 

pacienty (GDS), kdy bylo zjištěno signifikantně více klientů bez deprese u klientů 

s rodinným pečovatelem - syn, dcera, snacha, zeť, manžel, manželka oproti jinému 

příbuznému pečovateli a nerodinnému pečovateli (p=0,046) (graf 7). Grafické 

znázornění zahrnuje pouze klienty, kteří uvedli, že o ně někdo laickým způsobem 

pečuje.  
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Graf 7 Porovnání výskytu deprese (GDS) podle typu přítomného pečovatele 

 

37 % klientů nevykazovala známky deprese při použití tří stupňové škály deprese 

(stupeň 1- bez deprese, stupeň 2 – mírná deprese, stupeň 3 – manifestující deprese 

vyžadující odborníka). U 39 % klientů byl zaznamenán stupeň 2, u 24 % klientů 

stupeň 3. Signifikantní výsledky nebyly prokázány vzhledem k pohlaví (p=0,164), 

věku (p=0,697), rodinnému stavu (p=0,165), vzdělání klientů (p=0,091), formě bydlení 

(p=0,913), délce péče agenturou domácí péče (p=0,977). Korelační koeficient prokázal 

úzký vztah mezi oběma užitými škálami (tab. 4). 

 

Na základě testu kognitivních funkcí (MMSE) bylo zjištěno, že 46 % klientů 

výzkumného souboru se nachází v pásmu normálu. Lehká kognitivní porucha byla 

zaznamenána u 10 % klientů, středně těká kognitivní porucha u 37 % klientů, těžká 

kognitivní porucha u 6 % klientů. Signifikantní rozdíly ve výsledném skóre testu 

kognitivních funkcí nebyly zaznamenány vzhledem k pohlaví (p=0,498), věku 

(p=0,086), rodinnému stavu klienta (p=0,052) ani délce péče v agentuře domácí péče 

(p=0,273). Vzdělání naopak mělo vliv na dosaženém skóre v testu kognitivních funkcí 

(p=0,019) – nejvíce klientů s vyšším než základním vzděláním prokázalo normální 

kognitivní funkce, u nejvíce klientů se základním vzděláním byla odhalena středně 

těžká kognitivní porucha (graf 8).  
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Graf 8 Porovnání výskytu kognitivní poruchy (MMSE) dle vzdělání 

 

Kognitivní porucha byla zaznamenána signifikantně nejméně často u kategorie 

seniorů, kteří bydlí s někým z rodinných příslušníků (p=0,002) - graf 9. Klienti se 

středně těžkou kognitivní poruchou a těžkou kognitivní poruchou byli většinou 

zařazeni do péče agentury domácí péče z důvodu dlouhodobé péče (p=0,043) na rozdíl 

od klientů s lehkou kognitivní poruchou nebo bez poruchy, kteří naopak byli zařazeni 

do péče agentury z jiných důvodů. 
 

 

Graf 9 Porovnání stupně kognitivní poruchy (MMSE) podle typu bydlení 

  

Žádná hodnotící metoda signifikantně neprokázala významnost u některé z lékařských 

diagnóz dle MKN 10. 
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K nejčastěji diagnostikovaným ošetřovatelským diagnózám u seniorů výzkumného 

souboru náležely diagnózy Riziko pádů 00155 (n=114), Zhoršená pohyblivost 00085 

(n=95), Riziko infekce 00004 (n=94), Chronická bolest 001333 (n=92), Riziko deficitu 

tělesných tekutin 00028 (n=72), Riziko dysfunkční gastrointestinální motility 00197 

(n=72), Deficit sebepéče při koupání 00108 (n=61), Porušené myšlenkové procesy 

00130 (n=57), Riziko porušené kožní integrity 00047 (n=53), Deficit sebepéče při 

oblékání 00109 (n=53), Riziko nestabilní glykémie 00179 (n=52) a další diagnózy 

s nižší frekvencí. U nejčastěji diagnostikovaných ošetřovatelských diagnóz byly 

pozorovány souvislosti mezi stanovenou diagnózou a měřícími nástroji sloužícími 

k objektivizaci určujících znaků dané diagnózy.  

 

Ošetřovatelská diagnóza Riziko pádů 00155 (n=114) byla nejčastěji stanovena u 

věkové kategorie 65-79 let (45 %). Klienti žijící sami měli tuto diagnózu stanovenou 

ve 25 %. U této ošetřovatelské diagnózy jsme nalezli u 111 klientů závislost 

v Barthelově testu (lehká závislost n=79, závislost středního stupně n=24, vysoká 

závislost n=8). Nadváha či obezita byla zjištěna u klientů s diagnózou Riziko pádů u 

78 klientů, podváha u 4 klientů (u 1 klienta nebylo možné BMI hodnotit). Funkční test 

prokázal funkční postižení svědčící pro demenci u 88 klientů (79 %), riziko vzniku 

dekubitů bylo prokázáno pouze u 44 klientů (40 %), mírná nebo manifestní deprese u 

70 klientů (67 %), kognitivní porucha od lehké formy (n=10), přes středně těžkou 

(n=43) až po těžkou kognitivní poruchu (n=7) se vyskytovala celkem u 60 klientů (55 

%), podvýživa klienta nebo rizikový klient z pohledu nutrice u 100 klientů (90 %), 

porucha psychického stavu u 81 klientů (75 %), bolest u 96 klientů. 

 

Ošetřovatelská diagnóza Zhoršená tělesná pohyblivost 00085 byla nejčastěji 

diagnostikována u nejstarší věkové skupiny klientů (45,26 %). Závislost podle testu 

Barthelové se vyskytovala u 99 % posuzovaných klientů s touto ošetřovatelskou 

diagnózou. Nejčastěji šlo o lehkou závislost, n=52 (58 %), dále střední stupeň 

závislosti, n=17 (19 %) a těžká závislost se projevila u 19 klientů (22 %). Společně s 

testem MNA, který prokázal malnutrici nebo riziko malnutrice u 96 % klientů s 

ošetřovatelskou diagnózou zhoršená tělesná pohyblivost patří z baterie zvolených 

posuzovacích nástrojů k metodám vykazujícím nejvyšší specifitu. Testem BMI se 

ukázala nadváha (n=35) a obezita (n=18) u celkem 63 % klientů s uvedenou 

ošetřovatelskou diagnózou. Poškození svědčící pro demenci bylo posuzováno 

prostřednictví FAQ, které toto poškození detekovalo u 84 % klientů. 58 klientů (73 %) 

trpělo u ošetřovatelské diagnózy Zhoršená tělesná pohyblivost mírnou bolestí, 18 

klientů (23 %) střední bolestí a 3 klienti krutou bolestí. Subjektivní hodnocení 

psychického zdraví ukázalo na porušené psychické zdraví u 81 % klientů. Ostatní 
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škály a testy nebyly k průkazu ošetřovatelské diagnózy zhoršená tělesná hybnost 

průkazné ve více než 80 % (tab. 2).  

 

Malnutrice, která je součástí rizikových faktorů ošetřovatelské diagnózy Riziko 

infekce 00004, byla prokázána u 40 klientů s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou (51 

%) a riziko malnutrice u 26 klientů (33 %). Až 98 % (n=84) klientů s ošetřovatelskou 

diagnózou riziko infekce bylo závislých, a to 54 klientů (63 %) lehce závislých, 14 

klientů (16 %) se středním stupněm závislosti a 16 (19 %) těžce závislých klientů. 

Nadváha a obezita se vyskytovaly u těchto klientů v 60 %, přičemž převažovali klienti 

s nadváhou (39 %). Podrobnější informace ke škálám a testům s nižší specifitou k 

uvedené ošetřovatelské diagnóze jsou prezentovány v tab. 2. 

 

U všech klientů s ošetřovatelskou diagnózou Chronická bolest 00133 byla zjištěna 

závislost, a to u 45 klientů (52 %) lehký stupeň závislosti, u 28 klientů (32 %) střední 

stupeň závislosti a u 14 klientů (16 %) těžká závislost. Bolest se vyskytovala u 97 % 

klientů s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou, nejčastěji bolest úrovně I. (67 %). 

Klienti měli subjektivně narušené psychické zdraví v 83 %, orientační vyšetření FAQ 

zachytilo stav svědčící pro demenci v 80 % (tab. 2). 
 

Tab. 2 Pozitivní nálezy v testech a škálách vzhledem k ošetřovatelským diagnózám Riziko 

pádů, Zhoršená pohyblivost, Riziko infekce, Chronická bolest 
 

Měřící nástroj (posuzovaný 

parametr) 

Ošetřovatelská diagnóza 

Riziko pádů Zhoršená 

pohyblivost 

Riziko infekce Chronická 

bolest 

N (n) % N (n) % N (n) % N (n) % 

ADL (závislost)      111 

(114) 

97 88 (89) 99 84 (86) 98 87 (87) 100 

BMI (nadváha + obezita) 78 (113) 69 53 (84)  63 82 (86) 60 60 (86) 70 

Nortonová (riziko) 44 (111) 40 44 (85) 52 38 (81) 47 48 (84) 57 

Deprese 70 (104) 67 53 (77) 69 40 (70) 57 55 (79) 69 

FAQ (svědčící pro demenci) 88 (79) 79 69 (82) 84  65 (82) 79 63 (79) 80 

MMSE 60 (109) 55 45 (78) 58 40 (75) 57 41 (78) 53 

Nutrice (malnutrice + riziko 

malnutrice) 

100 

(111) 

90 76 (79) 96 66 (79) 83 77 (81) 95 

Psychické zdraví (porucha) 81 (108) 75 63 (78) 81 48 (70) 69 68 (82) 83 

Bolest (stupeň 1-3) 96 (114) 84 79 (95) 83 58 (94) 62 89 (92) 97 

Legenda: N – počet klientů s pozitivním nálezem měřícího nástroje, n – počet testovaných 

klientů měřícím nástrojem (s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou) 

 

Malnutrice a riziko malnutrice se vyskytovalo u 95 % klientů s ošetřovatelskou 

diagnózou Riziko deficitu tělesných tekutin (000028). Klienti s touto diagnózou byli v 

97 % závislí (51 % lehká závislost, 23 % středně těžká závislost a 23 % těžký stupeň 

závislosti). Bolest se vyskytovala zejména na úrovni mírné bolesti n=47 (75 %). Zcela 



111 

 

nízkou specifitu ukázal test MMSE (61 %) a test Nortonové (50 %). Podrobněji jsou 

výsledky zahrnuty v tab. 3. 

 

Pro ošetřovatelskou diagnózu Riziko deficitu GIT motility 00197 svědčí zejména 

průkaz malnutrice nebo rizika malnutrice. Malnutrice byla detekována testem MNA u 

38 klientů (58 %) s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou a riziko malnutrice u 26 

klientů (39 %). Kromě závislosti klientů s touto diagnózou (99 %) byla zaznamenána u 

100 % klientů také mírná (n=58) nebo střední (n=10) bolest. Nadváha dle BMI byla 

zaznamenána u 33 klientů a obezita u 17 klientů s uvedenou diagnózou. 

 

Všichni posuzovaní klienti s ošetřovatelskou diagnózou Deficit sebepéče při koupání 

(00108) byli testem Barthelové označeni za závislé, přičemž nejvíce jich bylo vysoce 

závislých (49 %). Klienti se stanovenou ošetřovatelskou diagnózou Deficit sebepéče 

při oblékání byli rovněž všichni závislí, přičemž vysoce závislých bylo 56 %. Klienti s 

diagnózou Deficit sebepéče při koupání měli narušenou nutrici ve 100 % (malnutrice - 

73 %, riziko malnutrice - 27 %), klienti s Deficitem sebepéče při oblékání měli riziko 

malnutrice ve 29 % a malnutrici v 70 %. Pro klienty s ošetřovatelskou diagnózou 

Deficit sebepéče při koupání je časté organické poškození svědčící pro demenci (FAQ) 

a bolesti. Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové bylo prokázáno u 55 % klientů. U 

klientů s Deficitem sebepéče při oblékání se vyskytovalo riziko vzniku dekubitů u 74 

% klientů (n=35). U všech klientů s touto diagnózou byla zaznamenána bolest (I. 

stupeň - 61 %, II. stupeň - 34 %, III. stupeň - 5 %).   

 

Porušené psychické zdraví je specifické pro ošetřovatelskou diagnózu Porušené 

myšlenkové procesy 00130 v 93 %, deprese byla prokázána u 84 % klientů, kognitivní 

porucha (MMSE) u 77 % klientů (nejčastěji kognitivní porucha středního stupně 

n=35). Podrobněji jsou výsledky uvedeny v tab. 3. 

 

U klientů, u kterých byla diagnostikována ošetřovatelská diagnóza Riziko porušené 

kožní integrity 00047, se vyskytovalo organické poškození svědčící pro demenci u 90 

% klientů. Riziko rozvoje dekubitů posuzované škálou Nortonové bylo odhaleno u 84 

% klientů s touto diagnózou. U 41 % klientů s uvedenou diagnózou bylo zjištěno 

riziko malnutrice a u 57 % malnutrice.  36 klientů (83 %) vykazovalo známky 

narušeného psychického zdraví.   

 

U závislých klientů lze očekávat ošetřovatelskou diagnózu Riziko nestabilní glykémie, 

neboť u nich byla závislost prokázána testem Barthelové v 98 % (n=48), a to nejčastěji 

lehký stupeň závislosti (n=27). U 37 klientů s touto ošetřovatelskou diagnózou se dle 
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BMI vyskytuje nadváha (44 %) nebo obezita (34 %). Malnutrice (MNA) byla 

zaznamenána u 54 % klientů a riziko malnutrice u 35 % klientů s diagnózou Riziko 

nestabilní glykémie. Kognitivní porucha byla zaznamenána u 62 % klientů s touto 

ošetřovatelskou diagnózou, narušené psychické zdraví u 77 %.      
 

 

Tab. 3 Pozitivní nálezy v testech a škálách vzhledem k ošetřovatelským diagnózám Riziko 

deficitu tělesných tekutin, Riziko deficitu GIT motility, Deficit sebepéče při koupání, 

Porušené myšlenkové procesy  
 

Měřící nástroj 

 (posuzovaný parametr) 

Ošetřovatelská diagnóza 

Riziko deficitu 

tělesných 

tekutin 

Riziko deficitu 

GIT motility 

Deficit 

sebepéče při 

koupání 

Porušené 

myšlenkové 

procesy 

N (n) % N (n) % N (n) % N (n) % 

ADL (závislost)      67 (69) 97 69 (70) 99 55 (55) 100 55 (57) 96 

BMI (nadváha + obezita) 47 (69) 68 50 (68) 74 34 (59) 58 40 (56) 71 

Northonová (riziko) 34 (68) 50 36 (69) 52 42 (55) 76 29 (57) 51 

Deprese 44 (63) 70 46 (65) 71 30 (46) 65 47 (56) 84 

FAQ (svědčící pro 

demenci) 

58 (67) 87 50 (66) 76 48 (53) 91 44 (57) 77 

MMSE 38 (62) 61 38 (64) 59 30 (47) 64 41 (55) 75 

Nutrice (malnutrice a 

riziko malnutrice) 

64 (67) 95 64 (66) 97 55 (55) 100 55 (56) 98 

Psychické zdraví (porucha) 50 (65) 77 55 (65) 85 34 (49) 69 51 (55) 93 

Bolest (stupeň 1-3) 63 (72) 88 68 (68) 100 50 (61) 82 55 (57) 97 

Legenda: N – počet klientů s pozitivním nálezem měřícího nástroje, n – počet testovaných 

klientů měřícím nástrojem (s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou) 

 

Při porovnání výsledků mezi souborem klientů agentury domácí péče a souborem 

seniorů v agentuře domácí péče byly u čtyř nejčastěji zaznamenaných ošetřovatelských 

diagnóz zjištěny podobné výsledky. 

 

Pro klienta s ošetřovatelskou diagnózou: 

 Riziko pádů, je podle užitých měřicích nástrojů, typická závislost (97 %), 

malnutrice (90 %), bolest (84 %), demence (79 %), porušené psychické zdraví 

(75 %), stejně jako u souboru seniorů závislost (99 %), malnutrice (92 %), 

bolest (84 %), demence (85 %), porušené psychické zdraví (74 %).  

 Zhoršená pohyblivost je typická závislost (99 %), malnutrice (96 %), demence 

(84 %), bolest (83 %) a narušené psychické zdraví (81 %). Obdobně u seniorů s 

touto diagnózou se vyskytuje nejčastěji závislost, a to ve 100 %, malnutrice (97 

%), narušené psychické zdraví (85 %), bolest (83 %). 

 Riziko infekce je nejčastěji zaznamenána závislost (98 %) a malnutrice (83 %) 

u seniorů nejčastěji závislost (99 %), malnutrice (84 %) a narušené psychické 

zdraví (84 %). 
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 Chronická bolest patří k nejčastějším nálezům závislost (100 %), bolest (97 %), 

malnutrice (95 %), narušené psychické zdraví (83 %) a demence (80 %), u 

seniorů pak závislost (100 %), bolest (98 %), malnutrice (95 %), porušené 

psychické zdraví (83 %) a demence (80 %). 

 

Výsledky porovnání všech hodnotících metod u klientů a seniorů, se čtyřmi nejčastěji 

diagnostikovanými ošetřovatelskými diagnózami, jsou zaznamenány v  tabulce 4. 
 

Tab. 4 Porovnání výsledků hodnotících metod u nečastěji stanovených ošetřovatelsklých 

diagnóz (Riziko pádů, Zhoršená pohyblivost, Riziko infekce, Chronická bolest) mezi 

souborem klientů ADP a souborem seniorů 
 

Měřící nástroj 

(posuzovaný 

parametr) 

Ošetřovatelská diagnóza 

Riziko pádů Zhoršená 

pohyblivost 

Riziko infekce Chronická 

bolest 

klienti 

ADP 

(%) 

senioři 

(%) 

klienti 

ADP 

(%) 

senioři 

(%) 

klienti 

ADP 

(%) 

senioři 

(%) 

klienti 

ADP 

senioři 

(%) 

ADL (závislost)      97 99 99 100 98 99 100 100 

BMI (nadváha + 

obezita) 

69 71 63 66 60 62 70 70 

Northonová 

(riziko) 

40 42 52 55 47 49 57 57 

Deprese 67 68 69 69 57 53 69 70 

FAQ (svědčící 

pro demenci) 

79 85 84  85 79 84 80 80 

MMSE 55 58 58 59 57 61 53 53 

Nutrice 

(malnutrice a 

riziko malnutrice) 

90 92 96 97 83 84 95 95 

Psychické zdraví 

(porucha) 

75 74 81 78 69 65 83 83 

Bolest  

(stupeň 1-3) 

84 84 83 83 62 57 97 98 

Legenda: N – počet seniorů s pozitivním nálezem měřícího nástroje, n – počet testovaných 

seniorů měřícím nástrojem (s uvedenou ošetřovatelskou diagnózou) 

     

Pozitivní korelace mezi vybranými měřícími nástroji byla prokázána mezi testem ADL 

a testem rizika vzniku dekubitů (tab. 5), kdy se stoupající závislostí klienta roste riziko 

vzniku dekubitů. Silně korelující jsou také test deprese a test psychického zdraví. Jak 

znázorňuje tabulka 4, střední stupeň závislosti lze pozorovat mezi výsledky testu 

kognitivních funkcí a rizikem vzniku dekubitů, kdy se zhoršujícími se kognitivními 

schopnostmi se zvyšuje riziko vzniku dekubitů (přímá úměra). Se stoupající intenzitou 

bolesti roste i deprese klientů, a zhoršuje se hodnocení psychického zdraví. V tabulce 

č. 5 je možno sledovat i nepřímou úměru některých testů (jedna položka roste, druhá 

klesá). 
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Tab. 5 Korelace měřících nástrojů 
 

  Měřící nástroj 

Měřící nástroj ADL FAQ Riziko 

dekubitů 

Bolest Psychické 

zdraví 

Deprese MMSE 

ADL 1,0000       

FAQ -0,4973 1,0000      

Riziko dekubitů 0,6949 -0,4306 1,0000     

Bolest -0,2072 0,0990 -0,2580 1,0000    

Psychické zdraví -0,1584 0,0127 -0,3997 0,3991 1,0000   

Deprese -0,1878 0,0912 -0,4949 0,3788 0,7886 1,0000  

MMSE 0,2425 -0,5418 0,4813 -0,0491 -0,1757 -0,3346 1,0000 

 

 

Diskuse 

 

Existuje množství rozličných typů hodnocení, škál a indexů, které používají sestry 

pečující o klienty v domácí péči k přesnější ošetřovatelské diagnostice. Mnoho z nich 

však nemá stanoven přesný postup, chybí data o jejich reliabilitě a validitě. Často jde o 

hodnocení vytvořené výlučně pro potřeby daného pracoviště a jeho klientů. V našem 

šetření byly využity pouze ty metody, škály, testy a indexy, které již byly publikovány 

a jsou standardizovány. Jejich cílem je primárně prokázat změny dosažené během 

ošetřovatelské intervence. V našem šetření bylo snahou poukázat na jejich význam už 

ve fázi ošetřovatelského posouzení a diagnostiky. Ve sledovaném souboru klientů 

agentury domácí péče výrazně převažovali senioři, pouze 38 klientů (19 %) 

nepřevyšovalo 64 let. Při porovnání specifity testů a škál pro nejčastěji stanovené 

ošetřovatelské diagnózy mezi souborem všech klientů a seniorů nebyly zjištěny žádné 

signifikantní rozdíly. Podle Kalvacha (Kalvach, Zadák, Jirák, et al., 2004, s. 129) je 

projevem geriatrizace zdravotnických služeb také zvyšování podílů seniorů na 

spotřebě nemocniční péče. Senioři představují podstatnou a stále narůstající část také 

nemocniční klientely. Podíl seniorů s medicínskými diagnózami v našem výzkumném 

souboru odpovídal skladbě seniorů s nejčastějšími diagnózami v České republice 

uvedené Kalvachem (2004, s. 130).  

 

Postupy ošetřovatelské péče u mladších klientů agentur domácí péče (včetně mladších 

seniorů) se obvykle omezují na respektování očekávatelné involuce a přidružených 

chorob. Opomíjeným problémem bývá u těchto jedinců otázka tělesné kondice a jejího 

zhoršování.  V našem souboru jsme vzhledem k věku zaznamenali změny funkční, 

které se s narůstajícím věkem zhoršují. Test funkčních schopností prokázal funkční 

postižení zejména u klientů se stanovenou ošetřovatelskou diagnózou Zhoršená 

pohyblivost, Chronická bolest a Deficit sebepéče při koupání a hygieně. Podle Bartoše, 

Martínka, Bezdíčka et al. (2008, s. 38), je však praktické využívání testu FAQ v ČR 
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vzácné. Žádný další z použitých měřících nástrojů neprokázal změnu výsledků 

závislou na věku klientů.  

 

Část klientů vyžaduje péči profesionálů agentur domácí péče pro ztrátu soběstačnosti a 

pro nezabezpečenost v domácím prostředí. Soběstačnost v našem výzkumu byla 

monitorována prostřednictvím Barthelova testu aktivit denního života, který ukázal 

jednoznačné výsledky závislosti nebo téměř jednoznačnou průkaznost závislosti u 

všech nejčastěji se vyskytujících ošetřovatelských diagnóz tj. Chronická bolest, Deficit 

sebepéče při koupání a hygieně, Zhoršená pohyblivost, Riziko infekce a Riziko pádů, 

Riziko deficitu tělesných tekutin, Riziko deficitu GIT motility, Deficit sebepéče při 

koupání, Deficit sebepéče při oblékání, Porušené myšlenkové procesy. Průměrná 

hodnota testu ADL činila pouze 65 bodů, což je o více než deset bodů méně než ve 

výzkumu Takahashi a Takahashi (2010, s. 25), kteří porovnávali výsledné hodnoty 

zjištěné Barthelovým testem u jedinců v domácí péči a v péči institucionální. 

Důvodem rozdílu oproti našemu šetření bude zřejmě to, že ve výzkumu Takahashi a 

Takahashi se jedná o právě propuštěné klienty do domácího prostředí z nemocnice. 

Barthelův test nás dále informoval o významnosti manžela/manželky oproti jiným 

pečujícím osobám, kteří snižují riziko vzniku závislosti, ale rovněž klienti vdovského 

stavu prokázali větší nezávislost v ADL, získané zřejmě adaptací života bez partnera. 

Ztráta soběstačnosti byla prokázána častěji u seniorů se základním vzděláním, proto je 

nezbytné cíleně sestavovat aktivizující plán ošetřovatelské péče i pro tyto jedince, kteří 

se sami o tuto aktivitu nemusí hlásit. Zajímavým zjištěním bylo, že ačkoliv v celém 

souboru klientů bylo jen 4 % nezávislých (dle ADL), ošetřovatelská diagnóza Deficit 

sebepéče při koupání byla stanovena jen u 31 % seniorů souboru, ošetřovatelská 

diagnóza Deficit sebepéče při oblékání jen u 27 % klientů, Deficit sebepéče při 

vyprazdňování byl zaznamenán u 18 % klientů a Deficit sebepéče při stravování u 14 

% klientů, což znamená, že ne vždy je uvedený test predikcí stanovení některé z těchto 

ošetřovatelských diagnóz. U ošetřovatelské diagnózy Deficit sebepéče při koupání je 

vhodné využívat také test FAQ, který prokázal u většiny klientů s touto diagnózou 

sníženou funkční schopnost a může objektivizovat určující znaky této diagnózy. Dle 

NANDA - Int. (Herdman, 2010) musí být všechny deficitní ošetřovatelské diagnózy 

doplněny o specifikaci úrovně nezávislosti pomocí standardizovaného funkčního 

měření. Nezbytné je u klientů s touto ošetřovatelskou diagnózou také monitorovat 

riziko vzniku dekubitů, jelikož potenciální riziko bylo nalezeno nejčastěji u klientů 

právě s diagnózou Deficit sebepéče při koupání. Nedostatečná sebepéče je podle 

výzkumu Bergquist a Frantz (1999, s. 346) významným rizikovým faktorem rozvoje 

dekubitů. U diagnózy Deficit sebepéče při koupání byla zjištěna u všech klientů s touto 

diagnózou malnutrice nebo riziko malnutrice. K podobným závěrům došla i Tomanová 
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(2008, s. 19), která zjišťovala závislost mezi soběstačností seniorů a jejich výživovým 

stavem. U závislých seniorů zaznamenala u 85,1 % podvýživu nebo riziko podvýživy.  

 

Škála deprese geriatrických pacientů odhalila nejzávažnější výsledky u klientů 

s ošetřovatelskou diagnózou Porušené myšlenkové procesy, Zhoršená pohyblivost a 

Chronická bolest. Holmerová, Vaňková, Dragomirecká, et al. (2006, s. 175) také 

konstatují, že výskyt deprese koreluje s horším funkčním stavem a častějším uváděním 

bolesti. Test kognitivních funkcí MMSE ukázal poruchy v kognitivních funkcích 

zejména u klientů, u kterých byla stanovena ošetřovatelská diagnóza Porušené 

myšlenkové procesy, proto je možné konstatovat, že je vhodným prostředkem 

k objektivizaci určujícího znaku této diagnózy, a to znaku - kognitivní nesoulad. 

Klienti s touto ošetřovatelskou diagnózou vykazovali nejčastěji také známky 

porušeného psychického zdraví. Bolest byla nejčastěji zaznamenána u seniorů se 

stanovenou ošetřovatelskou diagnózou Chronická bolest.  

 

Známky malnutrice vykazovali klienti se všemi komentovanými ošetřovatelskými 

diagnózami s nejmenší četností u ošetřovatelské diagnózy Riziko infekce, přesto, že 

jde o jeden z rizikových faktorů této ošetřovatelské diagnózy. Tato ošetřovatelská 

diagnóza však zahrnuje dalších 13 rizikových faktorů, které mohly být při její 

diagnostice zvoleny.   

 

Část klientely agentur domácí péče jsou postupně natolik nemocní, multimorbidní 

oproti mladšímu věku, že jsou umístěni obvykle na standardních odděleních interních 

(Kalvach et al., s. 130).  

 

Sledování kvality péče, její individualizace podle identifikovatelných problémů a 

úhradová účelnost vyžadují zavedení vhodných, obecně používaných nástrojů, které 

by současně pomáhaly standardizaci péče, umožňovaly meziústavní srovnání, popř. 

byly zdrojem dat pro rozsáhlá epidemiologická šetření. Nejen při přijetí či v průběhu 

hospitalizace seniorů je nezbytné využívání testů, ale komplexní geriatrické posouzení 

je předpokladem jejich kvalitního propouštění.  

 

Závěr  

 

V České republice bylo koncem roku 2008 v zařízeních ústavní péče celkem 14 479 

lůžek následné a ošetřovatelské péče. Z toho 6 756 v nemocnicích, 7 194 v léčebnách 

pro dlouhodobě nemocné, 366 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných 

ústavech (ÚZIS, 2009, s. 1). Přichází-li klient resp. senior z nemocničního prostředí je 
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optimální, pokud je už ošetřovatelsky diagnostikován z nemocnice i s uvedenými 

zkušenostmi, které u něj sestra může v následné péči dále podporovat. V případě 

některých nedostatečných činností, již před příchodem klienta/seniora z nemocnice 

může sestra zajistit další služby, kontakt s rodinou, jež by se mohla podílet na omezení 

bariér v domácím prostředí apod. Z těchto dat vyplývá zvyšující se potřeba 

profesionální péče o klienty/seniory s využitím nejefektivnějších testů a škál pro 

přesnou ošetřovatelskou diagnostiku s navazujícími relevantními intervencemi. 

Využití adekvátních testů a škál při posuzování klientů/seniorů umožňuje přesnější 

ošetřovatelskou diagnostiku, plánování aktivit a ošetřovatelské péče respektující 

osobnost klienta/seniora, jeho vůli, aktivitu i pasivitu, osobnostní zaměření aj. Je nutné 

zdůraznit potřebu kombinovat údaje subjektivního hodnocení, fyzikálního vyšetření a 

výkonových testů v rámci komplexního ošetřovatelského posouzení u seniorů. 

Nedílnou součástí hodnocení potřebné péče u seniorů musí být i popis náročnosti 

prostředí v něm se senioři pohybují, bariér a kompenzačních pomůcek, které používá.   

 

Analýza výsledků ukázala, že pro objektivizaci diagnostických prvků jsou vhodnými 

nástroji: k ošetřovatelské diagnóze Zhoršená pohyblivost test ADL, dále test FAQ a 

hodnocení nutričního stavu (vysoká specifita souvisejícího faktoru). U 83 % klientů 

ADP s diagnózou Zhoršená pohyblivost byla potvrzena bolest, která je součástí 

souvisejících faktorů této diagnózy (dle NANDA-I.). Obezita jako související faktor 

byla hodnocena u více než poloviny klientů. Ošetřovatelské posouzení diagnózy Riziko 

pádů by mělo být doplněno o test ADL, jelikož byla závislost potvrzena u většiny 

klientů s touto diagnózou a zhodnocení bolesti (přesto, že není dle NANDA-I. součástí 

rizikových faktorů této diagnózy). U klientů s ošetřovatelskou diagnózou Riziko 

infekce je vhodným nástrojem k objektivizaci test ADL. Hodnocení nutričního stavu 

prostřednictvím MNA je vhodným pro objektivizaci rizikového faktoru malnutrice. Ke 

stanovení ošetřovatelské diagnózy Chronická bolest je vhodné posoudit intenzitu 

bolesti, závislost (dle ADL) a Psychické zdraví. Čtvrtá nejčastěji diagnostikovaná 

diagnóza u našeho souboru klientů – Riziko deficitu tělesných tekutin by měla být při 

diagnostice obohacena o test ADL a Hodnocení nutričního stavu, (průkazné naopak 

nebylo vyšetření BMI). Diagnózu Riziko deficitu GIT motility je vhodné stanovit za 

přispění testu ADL (objektivizace rizikového faktoru - mobilita), Hodnocení 

nutričního stavu a Hodnocení intenzity bolesti. Vhodným testem k objektivizaci 

ošetřovatelské diagnózy Deficit sebepéče při koupání a hygieně se ukázal test ADL, 

FAQ a Nutričního skóre obdobně jako u ošetřovatelské diagnózy Deficit sebepéče při 

oblékání. Opomenuto by nemělo být i posouzení bolesti (relevantní související faktor). 

Ošetřovatelská diagnóza Porušené myšlenkové procesy může být objektivizována 

testem MMSE, dále by měl být využíván test psychického zdraví, Hodnocení deprese 
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geriatrických pacientů, Hodnocení nutričního stavu a ADL. Ošetřovatelská diagnóza 

Riziko porušení kožní integrity by mělo být doplněno o Hodnocení funkčního stavu, 

riziko rozvoje dekubitů a nutriční skóre.  Opomenuto by nemělo být při posuzování 

ošetřovatelské diagnózy Riziko nestabilní glykémie zjištění BMI, nutričního skóre, 

kognitivních funkcí a riziko rozvoje dekubitů. 
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SOUHRN  
 

 

 

Monografie autorského kolektivu je výstupem řešeného výzkumného projektu IGA 

MZČR. Úvodní kapitola je věnována obecné a terminologické problematice 

ošetřovatelské diagnostiky a ošetřovatelských klasifikací. Přináší přehled informací o 

vývoji mezinárodních ošetřovatelských terminologických systémů, přehled 

publikovaných výzkumů v oblasti ošetřovatelské diagnostiky (NANDA-I) a 

ošetřovatelských intervencí (NIC). V následující části je zevrubně prezentována 

problematika validity a validizace ošetřovatelských diagnóz, vyčerpávajícím 

způsobem jsou zde popsány jednotlivé typy a metodologie validizace s možností 

využití v českém sociokulturním kontextu. Metodologická část publikace je uvedena 

přehledem hodnotících metod a testů vhodných pro ošetřovatelské posouzení a 

diagnostiku. Sedm hodnocených instrumentů, které byly ověřovány a doporučeny do 

standardního vyšetřovacího schématu ošetřovatelské diagnostiky v domácí péči, 

splňují požadavky nenáročnosti, rychlosti a maximální výtěžnosti informací. 

V závěrečných kapitolách je prezentován samotný výzkumný projekt, jeho cíle, 

metodika, jednotlivé etapy řešení, dílčí výsledky s nástinem jejich využití nejen 

v ošetřovatelské praxi domácí péče. Ošetřovatelským odborníkům jsou popsány 

metody výběru, tvorby a ověřování českého souboru ošetřovatelských diagnóz 

NANDA-I a příslušných ošetřovatelských intervencí NIC, které byly implementovány 

do elektronické dokumentace specificky vytvořené pro potřeby domácí péče.  
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SUMMARY 

 
 

 

Collective monograph is the output of solved research project IGA Ministry of Health 

of the Czech Republic. The introductory chapter is devoted to general and 

terminological issue of nursing diagnostics and nursing classifications. It provides an 

overview of information on developments in international nursing terminological 

systems, an overview of published research in the field of nursing diagnosis (NANDA-

I) and nursing interventions (NIC). The following section presents in detail the 

problematics of validity and validation of nursing diagnoses, comprehensively are 

described individual types and methodology of validation with the possibility of use in 

the Czech socio-cultural context. The methodological part of the publication provides 

an overview of evaluation methods and tests, suitable for nursing assessment and 

diagnosis. Seven rated instruments that have been reviewed and recommended to the 

standard scheme of investigation of nursing diagnosis in home care, meet 

undemanding requirements, speed and maximum yield of information. The final 

chapters are presenting the research project itself, its objectives, methodology, 

individual phase solution, partial results with the outline of their use in the practice, 

not only in nursing home care. Methods of selection are described to nursing 

professionals, along with the development and validation of the Czech file of nursing 

diagnoses NANDA-I and relevant nursing interventions NIC, that were implemented 

into the electronic documentation specifically designed for the needs of home care. 
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