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PŘEDMLUVA  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, 

ráda bych vás pozvala na již pravidelnou každoroční konferenci, kterou pořádá Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity 

v Plzni. Konferenci pořádáme ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň, Českou asociací 

sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Velmi si vážíme spolupráce a 

partnerství těchto významných institucí, které nám pomáhají ve vzdělávání, výzkumu a 

praktické výuce našich studentů. 

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZD ĚLÁVÁNÍ V OŠET ŘOVATELSTVÍ VI.  v tomto roce 

s mezinárodní účastí znovu navazuje na svou již několikaletou tradici, kdy letošní ročník je 

v pořadí šestý. Podtitul konference je tentokrát Ošetřovatelství není jen ošetřování a 

program konference je složen z velmi zajímavých a hodnotných příspěvků. Kromě prezentace 

ve formě přednášky mohli účastníci letošního ročníku přispět také do posterové sekce, kde 

můžeme najít mnoho cenných informací. 

Stejně jak tomu bylo v předchozích letech, i letos je pořádána konference pod záštitou děkana 

Fakulty zdravotnických studií. V letošním roce tuto podporu převzala nová děkanka fakulty - 

doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Dále konferenci podpoří náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA, manažerka pro vzdělávání a 

výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Mgr. Světluše Chabrová a 

předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Mgr. Kateřina Ratislavová. Se 

svým sdělením vystoupí také předsedkyně České asociace sester Plzeňského regionu Mgr. 

Nina Müllerová a profesorka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze prof. 

PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., která přednese příspěvek s názvem Ideály a realita 

v ambulantní péči. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem hostům, aktivním i pasivním účastníkům konference, 

sponzorům, vědecké radě a neposlední řadě i organizačnímu výboru, jehož zásluhou se 

můžeme setkat 6. 5. 2015 a zároveň si připomenout Mezinárodní den sester (12. 5.) a 

Mezinárodní den porodních asistentek (5. 5.). Těším se, že se znovu setkáme na dalším, 

sedmém ročníku Cesty poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství. 

                                                                                                 Mgr. Jana Holoubková, DiS. 

                                                                                                  vedoucí katedry 

Ošetřovatelství a porodní asistence 

                                                                                                 FZS ZČU 
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POVĚDOMÍ VE ŘEJNOSTI O PROBLEMATICE DEKUBIT Ů 

Bc. Simona Táborská 

Mgr. Simona Šípová 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií Západočeská 

univerzita v Plzni 

__________________________________________________________________________ 

Souhrn: 

Příspěvek čerpá z diplomové práce, která zkoumá informovanost veřejnosti o dekubitech. Na 

základě získaných dat byla zjišťována závislost znalostí z jednotlivých oblastí na pohlaví 

a věku dotazovaných. Výzkumné šetření bylo realizováno 20. 11. 2014 (den STOP 

dekubitům) v několika zdravotnických zařízeních formou edukačních pohovorů. V závěru lze 

říci, že ženy projevily větší informovanost z oblasti problematiky proleženin než muži. 

S dekubity se nejčastěji setkala věková kategorie 31 – 60 let. Získaná data pro laickou 

i odbornou veřejnost budou publikována na webu www.dekubity.eu. 

Klí čová slova: dekubitus, proleženina, prevence, STOP dekubitům, EPUAP 

 

Úvod 

Proleženiny jsou vážným, ale bohužel celkem běžným problémem. European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (dále jen EPUAP) publikuje, že dekubity postihují až 20 % všech pacientů. 

(EPUAP, 2012)  

Dle nejnovějších dat Národního referenčního centra (dále jen NRC) vzniklo ve sledovaných 

zařízeních za poslední rok (k 28. 1. 2015) celkem 1198 dekubitů. (NRC, 2015)  

Jejich léčba je finančně náročná, v Nizozemsku je až 1 % všech nákladů na zdravotní péči 

investováno právě do této oblasti. Na základě konsensu odborníků z října 2011 bylo 

ustanoveno, že prevence dekubitů patří mezi základní lidská práva. Toto usnesení je 

zakotveno v deklaraci z Rio de Janeira. (EPUAP, 2011) 

 

Cíl práce  

Cílem diplomové práce bylo zjistit míru informovanosti laické populace o problematice 

dekubitů. Jednotlivé dílčí cíle pak byly zaměřeny na znalosti rizikových faktorů, konfrontaci 

s dekubity, péči o jedince s dekubitem, ale i způsob získávání potřebných informací.  

Metodika výzkumu 

Výzkumné šetření bylo realizováno 20. 11. 2014, symbolicky u příležitosti konání akce STOP 

dekubitům, která byla v členských státech iniciována mezinárodní organizací EPUAP. 
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Stěžejní část výzkumu byla uskutečněna ve Fakultní nemocnici (dále jen FN) Plzeň, k níž se 

v menší míře připojila i jiná zdravotnická zařízení. Data byla získána prostřednictvím 

explorační výzkumné metody, tedy dotazníku. K vyhodnocení bylo celkem použito 154 

dotazníků, které byly následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny. 

 

Prezentace a interpretace získaných výsledků 

Hypotéza číslo 1 byla zaměřena na souvislost/nesouvislost znalostí laické veřejnosti o vzniku 

dekubitů s věkem dotazovaných. K této hypotéze se vztahovalo celkem 6 otázek, 

nejzásadnější byly ty, které zkoumaly znalost rizikových faktorů a predilekčních míst pro 

vznik dekubitů. Otázka číslo 9 zněla takto: „Co podle Vás může zapříčinit vznik 

proleženiny?“ Jednalo se o uzavřenou otázku s možností více odpovědí, z nichž všechny byly 

správné. V tomto případě projevily větší znalost ženy, které celkem označily 239 (54 %) 

možností, muži pak jen 202 (46 %). Obecně lze říci, že nejčastěji dotazovaní označovali 

„nedostatečné polohování pacienta“ a „působení dlouhodobého tlaku“, zatímco opomíjené 

byly odpovědi „tření – posun na lůžku“ a „nedostatečná výživa“. Otázka č. 11 byla zaměřena 

na predilekční místa vzniku proleženin, jednalo se o opět o uzavřenou otázku s vícečetným 

počtem odpovědí, i zde platilo, že všechny nabízené možnosti jsou správné. I v tomto případě 

byly ženy informovanější, celkem označily 170 možností (54 %) a muži pak jen 146 (46 %). 

Nejčastější odpovědí byla odpověď „oblast kříže“, která byla celkem označena 116x (37 % 

všech odpovědí). Druhá nejčetnější odpověď se lišila dle pohlaví. Muži označili položku 

„hřbet lopatky“, ženy pak „paty“. Nejmenší počet odpovědí pak náleží možnosti „loket“. 

Hypotéza číslo 2 byla zaměřena na závislost/nezávislost věku a zkušeností s proleženinami. 

K vyhodnocení bylo v závěru použito dat z 5 otázek. Otázka číslo 3 zní takto: „Slyšel(a) jste 

někdy o pojmu proleženina?“ Překvapivých 128 dotazovaných (83 %) někdy o pojmu 

proleženina slyšelo, zbytek nikoliv. Nejčastěji byla položka „ano“ označována ve věkové 

kategorii 61 a více let, nejméně pak u jedinců do 30 let. Kontrolní otázka číslo 4 byla 

stanovena takto: „ Co si pod pojmem proleženina představujete?“ Jednalo se o otevřenou 

otázku, jedinci tedy měli možnost plně vyjádřit své představy a názory. Ve výsledku lze říci, 

že věková kategorie 31 -60 let a 61 a více let dopadly naprosto totožně, získaly totiž naprosto 

shodný počet správných/nesprávných odpovědí. Při vyhodnocování této otázky byl brán zřetel 

na to, že se jedná o odpovědi laické veřejnosti, nejčastěji se pak objevovaly charakteristiky 

jako „rány z dlouhodobého ležení“, „otlaky“ či „poškození kůže z nadměrného tlaku“. Otázka 

č. 5 zkoumala, zda se dotazovaní někdy setkali s jedincem s proleženinou. Nejčetnější 

odpověď byla „ne“, označilo ji celkem 92 dotazovaných (60 %). 11 jedinců si zažilo 



8 
 

proleženinu na vlastní kůži (6 ve věku nad 61 let), 32 dotazovaných se s ní setkalo u svých 

členů rodiny a 20 probandů se shledalo s proleženinou v oblasti širšího okruhu známých.  

Nejčastější konfrontaci s dekubity projevila věková kategorie 31 – 60 let, následována jedinci 

ve věku 61 a více let. Dotazovaní do 30 let se s proleženinou setkali pouze v 9 případech.  

Hypotéza číslo 3 byla orientována na míru závislosti/nezávislosti informovanosti 

dotazovaných v péči o rizikového jedince s proleženinou a jejich věku. Zásadní zde byla 

otázka č. 14, která zněla takto: „Která opatření podle Vás zabraňují vzniku proleženin?“ 

Celkem zde bylo předdefinováno 5 odpovědí, všechny byly správné. Větší znalost zde 

projevily opět ženy, celkem se v jejich případě jednalo o 199 odpovědí (52 %). Nejčastěji 

dotazovaní označovali možnost „polohování“, opomíjeli však položku „dostatečná výživa“.       

Poslední část našeho dotazníku nebyla orientována na vědomosti a znalosti dotazovaných, 

jednalo se spíše o otázky vyjadřující jejich postoje a názory. Naším cílem zde bylo zjistit, jaká 

forma informací je pro laickou veřejnost nejpřijatelnější. Závěry hovoří jasně, dotazovaní 

preferují internet, tato možnost byla většinou označována jedinci do 30 let věku. Naopak, 

probandi starší 61 let zvolili nejčastěji možnosti „tištěné materiály“ a „zdravotnický 

pracovník“. Je tedy zcela evidentní, že dávají přednost osobnímu kontaktu. Potěšující je, že 

110 (71 %) dotazovaných by mělo zájem o další informace týkající se proleženin.  

 

Závěr 

Dekubity vznikaly, vznikají a bohužel vznikat budou i nadále. Jejich rozvoj lze však ovlivnit 

kvalitní ošetřovatelskou péčí. I přes veškeré snahy však některým proleženinám a jejich 

vzniku předcházet nelze. I nadále je však žádoucí se problematikou proleženin zabývat, neboť 

představují obrovský problém veřejného zdravotnictví a jejich vznik snižuje kvalitu života 

nemocných. V neposlední řadě proleženiny způsobují utrpení všem pacientům, u nichž 

vzniknou. Dle našich dostupných zjištění se jednalo o první typ výzkumu tohoto typu, byly 

bychom rády, kdyby se stal jakýmsi vodítkem při realizaci do příštích let. Výsledky a získané 

informace budou publikovány na odborném portálu www.dekubity.eu. 
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VLIV ÚNAVY NA VYKONÁVÁNÍ KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ U PACIENT Ů 

S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU 
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prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra 

ošetřovatelství a porodní asistence 

 

Souhrn 

Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím 

dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované 

výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného projektu Grantové agentury 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života 

v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito kvantitativní 

šetření, v rámci kterého byly respondentům předloženy dva standardizované dotazníky – 

WHOQOL-100 a HAQ. Výzkumný soubor tvořilo 200 pacientů trpících revmatoidní 

artritidou z celé České republiky. Sebraná data byla následně statisticky zpracována 

v programech SASD a SPSS. Na základě výsledků bylo zjištěno, že únavou v různé intenzitě 

trpí 94 % pacientů s revmatoidní artritidou, a že tento příznak může negativním způsobem 

zasahovat do vykonávání každodenních činností nemocného. Na základě analýzy 

zkoumaných vztahů byla prokázána střední lineární závislost mezi všemi veličinami. V rámci 

komplexní ošetřovatelské péče by proto neměla být problematika únavy opomíjena.  

Klí čová slova 

Revmatoidní artritida, únava, každodenní činnosti, soběstačnost, ošetřovatelství 

 

Úvod 

Revmatoidní artritida je charakterizována jako chronické, systémové, zánětlivé onemocnění 

pohybového aparátu (Pavelka, 2010). Přesná příčina vzniku nemoci není stále zcela odhalena 

(Dítě, 2007), na jejím rozvoji se však uplatňují různé autoimunitní pochody v organismu 

nemocného (Klener, 2011). Jedná se o celosvětově rozšířenou chorobu, která přibližně třikrát 

častěji postihuje ženské pohlaví (Češka, 2010). 

Stejně tak, jako u jiných vleklých, chronických chorob, je jedním z častých problémů 

nemocného chronická únava, která je konkrétně u revmatoidní artritidy považována za nejvíce 

vysilující příznak (Hill, 2006). Jak popisují Luqmani et al. (2010), jedná se o trvalý problém 

nemocného, který významně narušuje jeho celkovou kvalitu života. Dopad únavy může být 
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různě intenzivní, může dojít k negativnímu ovlivnění ve výkonu zaměstnání, dále ve 

volnočasových aktivitách či kvalitě sociálních vztahů, ale též v oblasti běžných denních 

činností (Hill, 2006).  

Z těchto důvodů je nezbytné pohlížet na únavu komplexně a neřešit pouze její fyzickou 

povahu (Benenson, 2011). Jak také popisuje Olejárová (2012), je únava příznakem, který 

může negativně ovlivňovat příznaky další. Pro efektivní zvládání únavy je nezbytné, aby 

nemocný pochopil její příčinu a naučil se únavu co nejlépe ovládat (Hill, 2006). V tomto 

směru může hrát významnou roli sestra, která může nemocnému pomoci s efektivní úpravou 

denního režimu (Repping-Wuts et al., 2009).   

 

Cíl 

Jedním z dílčích cílů výzkumného šetření bylo zmapovat četnost výskytu únavy u pacientů 

s revmatoidní artritidou a zhodnotit její dopad na vykonávání konkrétních každodenních 

činností. 

 

Metodika výzkumu 

Výzkumné šetření bylo realizováno pod záštitou výzkumného projektu Grantové agentury 

Jihočeské univerzity č. 120/2012/S „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Jednalo se o 

kvantitativní výzkumné šetření, které bylo u pacientů s revmatoidní artritidou realizováno 

prostřednictvím dvou standardizovaných dotazníků – WHOQOL-100 a HAQ. Instrument 

WHOQOL-100 je stootázkový dotazník, sloužící pro posouzení subjektivně vnímané kvality 

života. Dotazník je rozdělen do šesti domén (fyzický stav, prožívání, nezávislost, sociální 

vztahy, prostředí a spiritualita) a dále do dvaceti čtyř facet. Druhý dotazník HAQ slouží pro 

aktuální posouzení funkčního stavu nemocného. Instrument obsahuje dvacet otázek 

zaměřených na obtíže při vykonávání konkrétních každodenních činností.  

Výzkumný soubor tvořilo 200 jedinců trpících revmatoidní artritidou z celé České republiky, 

konkrétně 150 žen a 50 mužů. Soubor byl konstruován prostřednictvím kvótního výběru při 

stanovení dvou kvót, kterými byly přítomnost diagnózy revmatoidní artritida a pohlaví. 

Z hlediska pohlaví lze proto považovat výzkumný soubor za reprezentativní. Věk a region 

respondentů byl ponechán náhodě. Při výběru respondentů byly osloveny organizace 

zaručující vysoký výskyt pacientů s revmatoidní artritidou, zejména Revmatologický ústav 

v Praze a sdružení Revma-liga ČR. Vlastní sběr dat probíhal v období od ledna do května 

roku 2013, distribuováno bylo celkem 214 dotazníků, než bylo dosaženo požadovaného počtu 

200 respondentů. Návratnost činila 93,5 %.  
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Všechna získaná data byla v několika fázích statisticky zpracována. Pro statistickou analýzu 

byly využity programy SASD a SPSS. Pro vyhodnocení vztahů, prezentovaných v tomto 

příspěvku, byly použity Spearmanův koeficient korelace na p<0,01 a koeficient determinace.  

 

Prezentace a interpretace výsledků 

V oblasti „energie a únavy“ u pacientů s revmatoidní artritidou bylo zjištěno, že celých   94 % 

dotázaných trápí únava v různé intenzitě. Největší část výzkumného souboru (40,5 %) 

odpověděla, že je únava trápí středně. Na druhém místě se pak umístila možnost „trochu“ 

s 28% zastoupením. Dalších 23 % respondentů trápí únava „hodně“ a 2,5 % maximálně. 

Pouze 6 % dotázaných nepociťuje v souvislosti s únavou žádné útrapy.  

V souvislosti s vysokým výskytem různě intenzivní únavy nás dále zajímalo, zda má 

přítomnost únavy u nemocného negativní dopad na vykonávání každodenních činností.  

 

Tabulka 1 – Vztah mezi únavou a mírou obtíží při vykonávání každodenních činností 

schopnost/činnost 
Spearmanův 
koeficient 
korelace 

Signifikance  
(2-tailed) 

r2 

oblékání -,510 0,000 26,0 
mytí vlasů -,462 0,000 21,3 
vstávání ze židle bez opěrek -,576 0,000 33,2 
ulehání a vstávání z postele -,529 0,000 28,0 
krájení masa -,471 0,000 22,2 
zvednutí plné sklenice k ústům -,419 0,000 17,6 
otevírání sáčku s bonbóny -,487 0,000 23,7 
venkovní chůze po rovném terénu -,414 0,000 17,1 
schopnost vyjít pět schodů -,452 0,000 20,5 
mytí a sušení těla -,518 0,000 26,8 
koupání ve vaně -,557 0,000 31,0 
usedání a vstávání z toalety -,502 0,000 25,2 
sundání předmětu vážícího 2,5 kg z výšky -,527 0,000 27,8 
zvednutí oblečení z podlahy -,445 0,000 19,8 
otevření dveří auta -,458 0,000 21,0 
otevření již dříve otevřené zavařovací sklenice -,484 0,000 23,4 
otevření a zavření kohoutku u umyvadla -,410 0,000 16,8 
nakupování -,565 0,000 31,9 
nastupování a vystupování z auta -,456 0,000 20,8 
běžné domácí práce -,570 0,000 32,5 
r2= koeficient determinace 
 
Tabulka 1 souhrnně představuje výsledky vyhodnocení vztahů mezi oblastí „energie a únavy“ 

a běžnými denními činnostmi, které bylo provedeno prostřednictvím Spearmanova 

koeficientu korelace na hladině významnosti p<0,01 a koeficientu determinace. Na základě 
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této analýzy bylo zjištěno, že skutečně existuje statisticky významný vztah mezi únavou a 

běžnými denními činnostmi. U všech výše posuzovaných vztahů byla prokázána střední 

lineární závislost. Nejvýraznější souvislost byla zjištěna u vstávání ze židle, koupání ve vaně, 

nakupování a domácích prací. 

Na základě našich výsledků nelze říci, že by námi zkoumané vztahy byly přítomny u všech 

pacientů trpících revmatoidní artritidou, nicméně bylo odhaleno, že je únava častým 

problémem těchto nemocných, který může mít negativní dopad na jeho každodenní 

fungování.  

 

Závěr 

Domníváme se, že je v souvislosti s naším zjištěním skutečně důležité únavu neopomíjet a 

pohlížet na ni jako na relativně častý a široký problém nemocného. Sestra přistupující 

k nemocnému s revmatoidní artritidou by měla chápat negativní důsledky tohoto chronického 

příznaku a pomáhat nemocnému v jeho zvládání. Nezbytné je pochopit, že fyzické vyčerpání 

jde ruku v ruce s vyčerpáním psychickým (Olejárová, 2012), a že celkově vyčerpaný pacient 

hůře zvládá veškeré nežádoucí projevy choroby a je též méně motivovaný k žádoucí 

spolupráci. Proto je nezbytné, přistupovat k nemocnému skutečně komplexně a neopomíjet 

únavu v rámci zachování co nejvyšší možné funkčnosti a soběstačnosti nemocného, coby 

jednoho z nejvyšších cílů všech sester pracujících v revmatologické praxi (Olejárová a 

Korandová, 2011). 

 

Příspěvek se vztahuje k výzkumnému grantovému projektu číslo 120/2012/S, který byl 

realizován za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 
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Souhrn 

Téma diplomové práce Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů 

navazujícího magisterského studia je velice aktuálním z toho důvodu, že je připravována 

reakreditace navazujícího magisterského oboru Ošetřovatelství v klinických oborech na 

Fakultě zdravotnických studií v Plzni - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Současné 

ošetřovatelství si žádá sestru vzdělanou nejen v oblasti teorie, ale i praktických činností a 

dovedností. Velkou a důležitou roli ve vykonávání odborné praxe nejen budoucích sester – 

magister má Deník odborné praxe, který by měl být vypracován v souladu s platnou 

legislativou a obsahovat příslušné informace a náležitosti k odborné praxi studentek. 

Klí čová slova: ošetřovatelství - magisterské studium - mentor ošetřovatelství - deník odborné 

praxe – legislativa 

 

Úvod 

Moderní ošetřovatelství v současné době klade vyšší důraz a nároky na vzdělanost a osvojení 

praktických dovedností a činností sester již během studia. Cesta studentek magisterského 

studia k procvičení a ověření praktických dovedností je doprovázena Deníkem odborné praxe 

pro navazující magisterské studium v klinických oborech. Deník odborné praxe pro navazující 

magisterské studium, by měl být proto efektivním nástrojem a působit jako průvodce a rádce 

praktických, edukačních i manažerských činností vykonávaných studentkou v průběhu 

vysokoškolského studia. 

 

Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit a zmapovat efektivitu, spokojenost, 

srozumitelnost a praktičnost Deníku odborné praxe pro navazující magisterské studium v 

klinických oborech, nejen z pohledu studenta, ale i mentora, který doprovází a hodnotí 

studenta v rámci jeho praktické výuky. Diplomová práce dává prostor studentům 



16 
 

magisterského studia i mentorkám podílet se na novém Deníku odborné praxe a zvýšit tímto i 

úroveň vedení záznamů odborné praxe magisterského studia. 

 

Metodika výzkumu 

Výzkumné šetření bude probíhat v roce 2015 od května do prosince formou dotazníkové 

metody. V mém zájmu je oslovit charakteristický soubor respondentek navazujícího 

magisterského studia ošetřovatelství prvního a druhého ročníku Západočeské univerzity 

v Plzni na Fakultě zdravotnických studií a také mentorky odborné praxe ve Fakultní 

nemocnici v Plzni, které se podílí na hodnocení odborné praxe studentek a mají také 

zkušenosti s Deníkem odborné praxe. 

 

Vlastní text 

Aktuálnost tématu mé diplomové práce zvyšuje příprava reakreditace pro navazující 

magisterské studium na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Proto 

je zapotřebí provést v deníku odborné praxe několik úprav a změn, které by odpovídaly platné 

legislativě a vyhovovaly jak mentorkám, které hodnotí odbornou praxi, ale současně i 

studentkám daného oboru, které s tímto deníkem odborné praxe také pracují. Absolvování 

odborné praxe je nutností k získání odborné specializace v příslušném oboru, která je udílena 

po úspěšném dokončení magisterského studia. Odborná praxe jako taková je dána a určena 

legislativou a to Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., kdy odbornou povinnou praxi musí 

studentka vykonávat na akreditovaných pracovištích. Navazující dvouleté magisterské 

studium Ošetřovatelství v klinických oborech na Fakultě zdravotnických studií v Plzni 

probíhá pouze v prezenční formě studia. Studentky se vzdělávají a rozšiřují své poznatky a 

dovednosti nejen v oblasti ošetřovatelství, ale i klinických oborech. Dále je program zaměřen 

na výzkumnou činnost, mentorství a management. Studium je ukončeno státní závěrečnou 

zkouškou z daných předmětů, praktickou zkouškou a obhajobou diplomové práce. 

 

Závěr 

Výsledným produktem diplomové práce bude inovovaný Deník odborné praxe pro navazující 

magisterské studium zpracovaný dle platné legislativy, požadavků, připomínek a návrhů nejen 

ze strany studentek, ale i mentorek. Nově inovovaný Deník odborné praxe pro magisterské 

studium bude vytvořen v návaznosti na Deník odborné praxe pro bakalářské studium. 

Současně je i velký zájem nejen můj, ale i ze strany vedoucí práce PhDr. Jany Horové převést 

tento deník i do elektronické podoby. Dle mého názoru elektronická verze deníku odborné 



17 
 

praxe by mohla zvýšit úroveň a zjednodušit komunikaci v oblasti praxe mezi studentkou, 

mentorem a fakultou. 
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn 

Studium a zaměstnání je v současnosti velmi diskutované téma. Vzhledem k tomu, že člověk 

v práci tráví téměř 1/3 svého života, je třeba této problematice přikládat důraz i z pohledu 

rozvoje hromadně vyskytujících se neinfekčních chorob. Dílčí část našeho výzkumu se 

zaměřuje na pohybovou aktivitu v rámci práce nebo studia, na její intenzity a frekvence. 

Z výsledků je patrné, že se při práci a studiu setkáváme jak s intenzivními, tak se středně 

zatěžujícími pohybovými aktivitami a s chůzí. Výsledky výzkumu ukazují, že všechny tyto 

aktivity jsou prováděny v takových mírách, které nemohou být považovány za preventabilní 

proti hromadně vyskytujícím se neinfekčním chorobám z pohledu pohybových aktivit. Z toho 

vyplývá, že rozvoji pohybových aktivit a jejich optimalizaci v pracovním a studijním procesu 

je třeba věnovat pozornost a intenzivně se jimi zabývat. 

Klí čová slova: Pohybová aktivita, práce, studium, primární prevence. 

 

Úvod 

Schopnost pracovat je jednou ze základních složek lidské existence a společnosti. Prací se 

rozumí plánovitá a cílevědomá činnost člověka, která přináší určité hodnoty nebo statky 

(Brhel, 2005). Specifickým druhem práce je povolání, kterým se rozumí pracovní činnost za 

mzdu nebo plat. Lidé si ji vybírají dle svých schopností, které jsou formovány dosaženým 

vzděláním a nabitými zkušenostmi (Horská, 2009). Právě v systému vzdělávání vznikají 

návyky, které mohou tvořit pohybový návyk pro výkon budoucího povolání (Hlaďo, 2012). 

Výkon povolání může být náročný z psychického a fyzického hlediska a vzhledem k tomu, že 

současná společnost klade důraz na efektivitu pracovního výkonu, vyvstala nutnost tyto dva 

aspekty zkoumat. Proto se vyprofilovaly vědní disciplíny jako psychologie práce, pracovní 

lékařství nebo ergonomie. V práci člověk tráví téměř třetinu svého života, proto je 

neodmyslitelnou součástí lidského života a značnou měrou participuje na zdravotním stavu 

jedince a společnosti (Blair, 2011). Lze tedy říci, že současně nepříznivý zdravotní stav 

jedinců a společnosti, vyznačující se vysokou incidencí a prevalencí nadváhy a obezity může 
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do jisté míry korelovat s pracovními podmínkami, kterým jsou jedinci vystaveni a nízkým 

energetickým výdejem (Kalman, 2009).  

 

Metodika 

Jako nástroje sběru dat byly použity standardizované dotazníky WHOQOL 100, mapující 

subjektivně vnímanou kvalitu života, a IPAQ, zjišťující pohybové aktivity respondentů za 

poslední týden života. Charakteristika pohybových aktivit byla členěna do 5 skupin a to 

Pohybová aktivita v rámci práce nebo studia, přesuny – pohybová aktivita při dopravě, 

domácí práce, údržba domu (bytu) a péče o rodinu, rekreace, sport a volnočasová pohybová 

aktivita a čas strávený sezením. Podmínkou účasti ve výzkumu byl subjektivně 

bezproblémový zdravotní stav respondenta. Pro zajištění reprezentativnosti byly určeny 

kvóty, které byly pomocí kvótního výběru za pomocí snowball samplingu naplněny zdravými 

dospělými jedinci. Jednalo se o věk, pohlaví a bydliště (kraj). Z pohledu věku byli 

respondenti rozděleni do 6 věkových skupin a to v rozmezí od 20 let života po 70 let a více, 

vždy po desetiletém rozestupu. Z hlediska krajů se jednalo o kompletní krajské zastoupení 

České republiky. Bylo distribuováno 2200 dotazníků. Návratnost dotazníků byla 51%, což 

odpovídá 1122 navráceným a validně vyplněným dotazníkům. Sběr dat proběhl v průběhu 

ledna až května 2013. Pro statistické vyhodnocení dat byl použit Chí kvadrát test nezávislosti 

na P < 0,01 a Kruskal Wallis test na P <0,050. Pro statistické operace bylo využito programů 

SPSS 15.0. a SASD. 

 

Cíl práce 

Dílčím cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké intenzity a frekvence pohybových aktivit 

vykonávají lidé ve svém zaměstnání a při studiu. Ty následně diskutovat s odborníky, kteří se 

zabývají pohybovou aktivitou a zdravým životním stylem. 

 

Výsledky 

Pod práci nebo studium bylo zahrnuto placené zaměstnání, školní docházka, zemědělské 

práce, dobrovolnické práce a jakékoliv další neplacené pracovní činnosti, realizované mimo 

domov.  V rámci práce nebo studia byly zjišťovány tři základní formy pohybové aktivity: 

intenzivní pohybová aktivita, středně zatěžující pohybová aktivita a chůze. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo ve středně zatěžující pohybové aktivitě při práci nebo studiu, mezi 

kterou lze řadit přenášení lehkých břemen. Středně zatěžující pohybovou aktivitu trvající 

alespoň 10 minut v rámci práce nebo studia, která trvá nepřetržitě alespoň 10 minut, 
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vykonávalo v posledních 7 dnech 62,9 % (N=625) respondentů. Z nich nejvíce (18,4 %) tak 

činilo 5 dnů v týdnu, tedy po celý pracovní týden. U této skupiny se jedná o charakter jejich 

práce nebo studia, kdy se středně zatěžující pohybová aktivita vyskytuje v každém dnu 

v týdnu. Dva dny v týdnu vykonávalo tento typ aktivity 13,6 % dotázaných, výskyt 

v ostatních dnech se pohybuje rozmezí cca od 4 % do 8 %. Více než 2/3 (37,1 %) dotázaných 

uvedlo, že v rámci práce nebo studia středně zatěžující pohybovou aktivitu nevykonávají. 

Průměrný počet dnů, ve kterých je poslední týden života respondenta vykonávána středně 

zatěžující pohybová aktivita činí 3,32 dny. Právě tato aktivita má značně pozitivní vliv na 

kardiovaskulární systém a je považována jako nejoptimálnější prostředek primární prevence 

uskutečňované prostřednictvím pohybových aktivit (Kalman, 2009). Problematicky se však 

jeví druhý protipól, kdy 37,1 % dotazovaných uvádí, že tuto aktivitu neprovozují ani 1x 

týdně. Nedostatek středně zatěžující pohybové aktivity vede spolu s vysokým energetickým 

příjmem k nadváze a obezitě, se kterou je ve velmi úzkém spojení další hrozba a to 

metabolický syndrom (Hogenová, 2002). Právě tyto civilizační choroby do značné míry 

představují zátěž zdravotnického systému, odčerpávají nezanedbatelné množství finančních 

prostředků a podílí se tak na celkové nemocnosti populace (Hendl a Dobrý, 2011). Téměř 

polovina (45,4 %, N=624) respondentů nevykonává v průběhu své práce nebo studia žádnou 

intenzivní pohybovou aktivitu, která by trvala nepřetržitě alespoň 10 minut. Větší část (54,6 

%) tento typ aktivity vykonává. Počty dnů, kdy je tento typ aktivity vykonáván, jsou poměrně 

rovnoměrně rozloženy. Nejčastěji respondenti uvádějí 5 dnů (12,5 %), což odpovídá 

pracovnímu týdnu. Průměr, kdy je intenzivní pohybová aktivita v rámci práce nebo studia 

vykonávána, činí 2,94 dny. Jako další preventabilní aktivitu proti hromadně vyskytujícím se 

neinfekčním chorobám lze jednoznačně označit chůzi (Čeledová a Čevela, 2010). U chůze 

v pracovní době nebo při studiu největší část respondentů (30,3 %, N=392) uvedla 

nepřetržitou minimálně desetiminutovou chůzi v průběhu práce nebo studia v 5 dnech 

z posledních 7 dnů. Dva případně 3 dny uvedlo shodně 10,7 % dotázaných, zbývající počty 

dnů se objevily méně. Téměř ¼ (23,4 %) respondentů uvedla, že v průběhu práce nebo studia 

nechodí, přesněji, neabsolvují nepřetržitou chůzi v rozsahu minimálně 10 minut. Jde o 

kategorii těch, kteří mají pouze sedavé zaměstnání či nemají možnost v průběhu studia chodit. 

Průměr činí v případě této položky 4,15 dny. Přitom chůze je jednou ze základních 

pohybových aktivit, která má jednoznačně pozitivní vliv nejen na fyzickou stránku jedince, 

ale také pozitivně ovlivňuje psychický stav, což je v pracovním procesu více než žádoucí 

(Fialová a Fiala, 2003). Při sedavém zaměstnání je jednoznačně doporučováno chodit alespoň 

10 minut každé dvě hodiny strávené sezením (Hendl a Dobrý, 2011). Naopak výše 
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diskutovaná intenzivní pohybová aktivita může v pracovním nebo studijním procesu působit 

jako stresor. Organizmus netrénovaného jedince musí zapojovat kompenzační mechanizmy, 

které mají za úkol se s touto fyzickou aktivitou vyrovnat. To ve výsledku vede ke snížení 

pracovní i mentální výkonnosti (Tuček a Cikrt, 2005). S přihlédnutí k výsledkům lze tedy 

upozornit zainteresované odborníky v pracovním lékařství, ošetřovatelství nebo ergonomii, 

aby této problematice věnovali důkladnou pozornost.  

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat fakt, že v pracovním nebo studijním procesu se u zdravé dospělé 

populace setkáváme jak s intenzivní pohybovou aktivitou, tak s chůzí a středně zatěžujícím 

pohybem. Chůze a středně zatěžující pohybová aktivita se v těchto procesech vyskytují, 

nicméně ne v takové míře, která by sloužila jako preventivní prostředek proti hromadně 

vyskytujícím se neinfekčním onemocnění. Fyzické aktivity všeho druhu by měly podléhat 

důslednému monitoringu, aby nepredisponovaly k nemocem z povolání a civilizačním 

chorobám, ale naopak k optimálnímu rozvoji zdravotního potenciálu každého člověka. 

 

Příspěvek se vztahuje k výzkumnému grantovému projektu číslo 120/2012/S, který je 

realizován za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. 
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VLIV ALICE MASARYKOVÉ NA VÝVOJ OŠET ŘOVATELSTVÍ 
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotnictví  - Katedra ošetřovatelství 

 

Souhrn 

Práce stručně nastiňuje životopis dr. Alice Garrigue Masarykové a poukazuje na fakta, která 

ovlivnila osobnost Alice a zároveň dokumentuje její životní kroky, které byly vykonány ve 

prospěch ošetřovatelského a sociálního oboru. 

Klí čová slova: Alice Masaryková. Historie. Osobnost. Ošetřovatelství. Životopis.  

 

Úvod   

Alice Garrigue Masaryková se narodila do velmi osvíceného, vzdělaného a demokratickými 

principy protknutého prostředí Tomáši a Charlottě Masarykovým, ve Vídni 3. května 1879. 

Její osud nebyl nikterak jednoduchý, tak jako osudy celé její rodiny, přesto dokázala svoji 

neúnavnou prací položit základy sociální práce a pomoci oboru ošetřovatelství vždy tam, kde 

to bylo nejvíce třeba, a to vše ve velmi složité politické i ekonomické době. 

 

Cíl práce 

Zmapovat životopis Alice Garrigue Masarykové a určit její vliv na rozvoj oboru 

ošetřovatelství. 

 

Metodika výzkumu 

Kvalitativní výzkum - Analýza historických dokumentů 

 

Výsledky 

Dovolte mi, abych Vám představila osobnost, která je v čase historických proměn mírně 

opomíjena a přitom má značný význam pro obor ošetřovatelství. Jedná se o nejstarší dceru 

prvního československého prezidenta, a to dr. Alici Garrigue Masarykovou. Abychom plně 

pochopili její činy a samotnou osobnost Alice, musíme zde zmínit značný vliv prostředí, kde 

vyrůstala, tedy vliv rodiny, hlavně rodičů, Tomáše a Charlotty Masarykových, kteří velmi 

kultivovaně a s citem, v osvíceném, vzdělaném a demokratickém prostředí, formovali Alici 

do podoby, v které tak prospěla nejen oboru ošetřovatelství, školství, sociální otázce, politice, 
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ženám samotným a ženskému hnutí, ale v podstatě se její prospěch počítá v každém činu, 

kterého se dotkla, byť jen myšlenkou.  

Alice Masaryková se narodila ve Vídni, 3. května 1879, kde v té době její otec působil na 

univerzitě. Za tři roky se stěhují do Prahy, kde posléze začíná navštěvovat školy. Nejdříve 

vyšší dívčí školu, dále měšťanskou školu a ve třinácti nastupuje na první dívčí gymnázium 

Minerva. V roce 1898 skládá maturitní zkoušku a nastupuje na univerzitu na lékařskou 

fakultu české části vysoké školy. Po roce přestupuje na fakultu filozofickou a v roce 1903 

obhajuje svoji disertační a posléze rigorózní práci jak z filozofie, tak z historie a stává se mezi 

ženami jednou z prvních doktorek filozofie a vůbec první doktorkou historie v Čechách. I 

když se teoreticky věnovala studiu historie a filozofie, sociální otázka a otázka zdravotnictví, 

nevyjímaje ošetřovatelství, ji i nadále velmi interesovala a proto se rozhodla svůj život 

nasměrovat právě do této oblasti.  Své myšlenky a postoje formovala během studií nejen 

v ženském spolku Slavie, v abstinenčním protialkoholním hnutí, jehož propagátorem byl též 

její otec. Zájem o sociální oblast dokazuje její zahraniční studijní pobyty (zejména v USA – 

Chicago v roce 1904, kam přijíždí na pozvání Charlese Cranea a jeho známých, Mary Elzy 

McDowellové (což byla socioložka) a Jane Addamsové (rovněž socioložka, spisovatelka a 

držitelka Nobelovy ceny míru). První dáma byla v té době ředitelkou univerzitního 

settlementu, což bylo, řekněme, „kulturní středisko“ sloužící hlavně přistěhovalcům a 

uvědomme si, že v té době, se Chicagu přezdívalo pro množství zde žijících Čechů „české 

město“.  Po roce pobytu se vrací a nastupuje na českobudějovické dívčí liceum v roli 

pedagožky. Stejnou úlohu plní i od roku 1909 v Praze, kam nastupuje na nově otevřené dívčí 

liceum v Holešovicích. V průběhu svého působení na Jihu Čech i později v Praze se aktivně 

účastní konferencí (např. Švédsko, Vídeň, Praha) s protialkoholní tématikou. Zároveň se stává 

členkou Ženského klubu českého a Spolku akademicky vzdělaných žen, kde v roce 1911 

zakládá „sociologickou sekci“, jejíž činnost byla velmi prospěšná nejen po praktické stránce, 

ale i teoretické, neboť v podstatě suplovala řádné vysokoškolské semináře. Uvědomíme-li si, 

v jakém období se pohybujeme a jaký význam mělo ženské emancipační hnutí, pochopíme 

důsledněji význam činnosti obou spolků a hlavně angažovanosti Alice Masarykové.  

V období první světové války Alice nastupuje dobrovolně jako ošetřovatelka do Pardubic do 

vojenského lazaretu – jediného svého druhu na území Rakouska Uherska, pro až 10.000 

nemocných. Z této doby pochází i deník, do kterého si autenticky zapisovala myšlenky a dění 

právě v této nemocnici. Deník je dochován a je dnes majetkem archivu Masarykova ústavu 

v Praze. Údajně se jednalo o její čtvrtý „ošetřovatelský“ pobyt (např. v Těšíně) a pakliže do 

této doby jsme znali její slabost pro oblast sociální, této dobrovolné praxi můžeme přičítat její 
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zájem o obor ošetřovatelský. Díky vyprávění na stránkách tohoto deníku, který je přesně 100 

let starý, se nám přibližuje nejen složitá válečná doba, chod a organizace této stanice, složité 

životní podmínky, jak Alice samotné, tak i nemocných a jejich ošetřovatelů, ale jedná se i o 

určitou sondu do cítění a prožívání osobních pocitů Alice Masarykové. V neposlední řadě se 

jedná i o jasný důkaz nesmírného sociálního a filantropického smýšlení a náboženského 

založení naší aktérky.  

V roce 1915 je zatčena za údajné protirakouské spiknutí a činnost jejího otce a uvězněna 

nejdříve v Praze a posléze ve Vídni. Obzvláště druhé zařízení nebylo nikterak příjemné a na 

Alici samotné zanechalo značné následky, hlavně duševní. Po intervenci ze zahraničí je 

propuštěna a až do roku 1918, tedy vzniku republiky a návratu jejího otce z exilu a jeho 

vyhlášením za prezidenta, žije v Praze v ústraní s nemocnou matkou.  

Po zvolení jejího otce prezidentem přebírá na sebe roli „první dámy“, neb její matka Charlotta 

je vážně nemocná a v roce 1923 umírá. Zároveň se zapojuje po vzniku Československa 

do politiky, ale ne na dlouho. V únoru roku 1919 je totiž formálně ustanoven Československý 

červený kříž. Od prvních okamžiků jeho vzniku se Alice Masaryková velmi angažuje v jeho 

prospěch a již ji více nezbýval čas na aktivity politické.  Proto dne 11. září 1919 rezignuje na 

svůj poslanecký post a nadále se věnuje pouze ČSČK. Určitým způsobem navázala na svoji 

práci v Sociologické sekci před I. světovou válkou a ČSČK ji pomohl tuto činnost 

mnohonásobně rozvinout. Dalo by se říci, že tak, jak ČSČK potřeboval Alici Masarykovou, 

potřebovala i ona jeho. Na rozdíl od politických aktivit byla práce pro ČSČK něčím, co ji 

zcela naplňovalo, přinášelo uspokojení a dávalo jejímu životu pro další období smysl. Byť 

toto vše bylo vykoupeno značným množstvím práce. Je jmenována první předsedkyní ČK a 

tuto funkci velmi zodpovědně a precizně zastávala více jak 20 let. Veškerá její činnost pro 

obor ošetřovatelství se velmi úzce dotýká samotného ČSČK. Ať se zde budeme zmiňovat o 

pomoci při otevření ošetřovatelských škol (Praha, Ostrava), o povolání amerických sester, 

které byly pověřeny vedením pražské ošetřovatelské školy, tak aby bylo možno zapojit nové 

moderní postupy do praxe. Dále se zasloužila o otevření první Vyšší sociální školy v Praze, 

otevření ošetřovatelské školy v Martině (první svého druhu na Slovensku), přeložení učebnic 

pro sestry z angličtiny a jiných aktivit, vždy to byla činnost, která byla úzce spjata s ČSČK 

(ošetřovatelské školy v minulosti pod ČSČK náležely). Nemůžeme opomenout založení 

tradice Velikonočních mírů, které posléze byly převzaty celosvětově a dnes jsou oslavovány 

7. května v podobě Mezinárodní dne ČK. Nemůžeme zapomenout ani na humanitární práci, 

finanční sbírky konané ve prospěch válkou zbídačeného Československa, značné finanční 

příspěvky samotné Alice a jejího otce na činnost ČK, např. vzdělávání Dobrovolných sester, 
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či výstavbu „Sociálního domu“ v Lánech, který rovněž věnovala ČK a v kterém je dnes 

Pamětní síň Alice Masarykové. Dále vzpomeňme založení stipendijního výboru Florence 

Nightingalové. Tento výbor měl na starost získávání finančních prostředků, díky nimž se 

podařilo umístnit několik diplomovaných sester na speciální ošetřovatelské kurzy v Torontu a 

v Londýně. Tím byly posíleny nejen zahraniční kontakty, ale předně se dostávaly do 

republiky informace ohledně nových trendů v ošetřovatelství, které následně mohly být 

etablovány i do českých ošetřovatelských podmínek. Několik evropských poboček ČK, které 

poskytly nemalé finanční částky, prosadilo i vznik tzv. mezinárodní ošetřovatelské školy, 

která byla nakonec zřízena za pomoci britského ČK, který poskytl budovu, v Bedford College 

právě v Británii. Jednou ze štědrých sponzorů byla Alice Masaryková, která poskytla padesát 

tisíc liber šterlinků, a to z vlastních prostředků. 

 

Závěr 

Seznam počinů dr. Alice Masarykové ve prospěch ošetřovatelství není úplný. Pokud bychom 

měli vyjmenovávat veškeré záslužné činy, které Alice Masaryková během svého života 

uskutečnila, vydalo by to na samostatnou konferenci o její osobě. V tomto příspěvku jsem 

chtěla naznačit a hlavně připomenout, jak nedoceněný je význam práce Alice Masarykové 

nejen pro sestry, ale pro značně široký okruh zdravotní a sociální oblasti u nás v republice. 

Příští rok uplyne 50 let od jejího úmrtí (29. listopadu 1966 v USA) a přála bych si, aby její 

odkaz nebyl nikdy zapomenut, neboť si musíme uvědomit, v jakém čase Alice Masaryková 

působila a jakých výsledků ve své neúnavné práci dosáhla, nejen v rámci Československa, ale 

i na poli mezinárodním.   

 

 

Literatura: 

HÁJKOVÁ. D., SOUKUP. J. 2001. Drahá mama/Dear Alice. Korespondence Alice 

a Charlotty Masarykových 1915-1916. 1. vyd. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2001. 244 s. 

ISBN 80-86495-06-X. 

HERBEN, J. 1948. TGM Masarykův rodinný život. 13. vyd. Praha : Fr. Borový, 1948. 89 s.  

KRÁĽOVÁ, O., JUNS, J. 1992. Alice G. Masaryková Červený kříží. Bratislava : Slovenský 

výbor Česko-slovenského Červeného kríža, 1992. 76 s. ISBN 20-85690-00-4. 

KUTNOHORSKÁ, J. 2010. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 

2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3224-4. 



27 
 

LOVČÍ, R. 2008. Alice Garrigue Masaryková Život ve stínu slavného otce. 1. vyd. Praha : 

Univerzita Karlova, 2008. 485 s. ISBN 978-80-7308-189-8. 

SOBOTKA, R. 1999. Charlotta Garrigue Masaryková Epizoda ze života. 1. vyd. Olomouc : 

Dobra a Fontána, 1999. 95 s. ISBN 80-86-179-33-8. 

STAŇKOVÁ, M. 2001. Galerie historických osobností. 1. vyd. Brno : Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 86 s. ISBN 80-7013-329-5. 

ŠVEJNOHA, J. 2008. Historie Mezinárodního Červeného kříže. 1. vyd. Praha : Úřad Českého 

červeného kříže, 2008. 151 s. ISBN 978-80-87036-28-0. 

DOLEŽALOVÁ, V. 2006. O tom, jak se ženy ještě před 100 léty styděly nosit brýle.  In 

Česká a slovenská oftalmologie. ISSN 1211- 9059. 2006, roč. 62, č. 2, s. 157-159.  

ZELINOVÁ, H. 2014. Letné sídlo rodiny Masarykovcov na Bystričke.  In Listy. ISSN 1213- 

0249. 2014, roč. 21, č. 7/8, s. 3-4.  

ZELINOVÁ, H. 2014. Letné sídlo rodiny Masarykovcov na Bystričke.  In Listy. ISSN 1213- 

0249. 2014, roč. 21, č. 9, s. 13-14.  

 

Kontakt autora:   

Mgr. Bára Kvapilová, ybaray@gmail.com, +421721384770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

PROBLEMATIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ A POSTOJ VŠEOBECNÝCH S ESTER 

Bc. Pavlína Týmlová 

Mgr. Lenka Kroupová  

ZČU v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

 

Souhrn 

Práce se zabývá problematikou domácího násilí a postojem všeobecných sester ke vzdělávání 

v této oblasti. Práce shrnuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření zaměřeného na 

znalosti všeobecných sester o domácím násilí a postoj všeobecných sester ke vzdělávání 

v této problematice.  

Klí čová slova: domácí násilí, osoba ohrožená domácím násilím, násilná osoba. 

 

Úvod 

Domácí násilí stálo dlouhou dobu na samém pokraji zájmů české společnosti, bylo 

považováno za soukromou záležitost a převažovala tendence do partnerských konfliktů 

nezasahovat. V současné době je problematika domácího násilí stále více diskutované téma. 

Dle statistik Světové zdravotnické organizace umírá následkem interpersonálního násilí ročně 

520 tisíc lidí. (Pavlátová, 2010) Z domácích statistik vyplývá, že 23 % populace má s 

domácím násilím zkušenost a 50 % populace ví z doslechu alespoň o jednom jeho případu. 

(STEM, 2006) 

Domácí násilí zůstává obvykle dlouho utajené a všeobecné sestry mohou být jedni z prvních, 

na koho se ohrožená osoba obrátí. Setkání tváří v tvář s obětí domácího násilí je náročné a 

vyžaduje, aby byly všeobecné sestry na takovou situaci připraveny. Je důležité, aby 

všeobecné sestry byly schopny obětem domácího násilí pomoci. 

 

Cíle práce 

1. Zmapovat znalosti všeobecných sester o domácím násilí. 

2. Zmapovat postoj všeobecných sester ke vzdělávání v problematice domácího násilí. 

 

Metodika výzkumu 

V práci je použita metoda kvantitativního výzkumného šetření. Sběr dat probíhal 

prostřednictvím explorační výzkumné metody formou dotazníku. Dotazník byl sestaven na 

základě prostudování „Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví pro postup lékařů při 

poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím“, ,,Karty pro sestry v 
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klinické ošetřovatelské praxi intervence v případech domácího násilí“, ,,Karty pro sestry v 

primární péči“ a ,,Karty pro sestry v klinické ošetřovatelské praxi“. Dotazník vyplnilo celkem 

165 všeobecných sester.  

 

Prezentace a interpretace výsledků 

Z výzkumného šetření vyplývá, že s domácím násilím se během své profese setkalo celkem 

62,4 % dotazovaných všeobecných sester. Uvedené zjištění umocňuje veškerá tvrzení o 

důležitosti dostatečných vědomostí v problematice domácího násilí a nutnosti vzdělávání 

všeobecných sester v této oblasti. Z celkového počtu 165 dotazovaných všeobecných sester je 

80,6 % přesvědčeno, že dokážou rozpoznat domácí násilí. V otázkách, které byly zaměřeny na 

schopnost rozpoznat domácí násilí, prokázaly dotazované všeobecné sestry celkem obstojné 

znalosti. 80 % dotazovaných všeobecných sester správně odpovědělo, že domácí násilí se 

odehrává mezi partnery všech socioekonomických, etnických, rasových a náboženských 

vrstev. Celkem 89,1 % dotazovaných všeobecných sester dokázalo správně označit, jaký člen 

domácnosti se může stát osobou ohroženou domácím násilím, a tím prokázaly, že chápou 

dnešní pojetí domácího násilí jako rodově podmíněného jevu, to znamená, že násilnou osobou 

i osobou ohroženou domácím násilím může být kdokoliv. Mezery ve znalostech problematiky 

domácího násilí se u dotazovaných všeobecných sester projevily u otázky č. 6, kde měli 

respondenti zaškrtnout všechny situace, které se řadí mezi domácí násilí. Všech pět správných 

odpovědí uvedlo z celkového počtu 165 dotazovaných pouze 4,2 % respondentů 

Znalosti zásad jednání s osobou ohroženou domácím násilím jsou pro všeobecné sestry velmi 

důležité, protože včasné odhalení a nabídnutí pomoci může ohrožené osobě dodat odvahu 

k rozhodnutím, pro která by se pravděpodobně v případě opomenutí příznaků domácího násilí 

ze strany všeobecných sester, vůbec neodhodlala. Z výzkumného šetření vyplývá, že 

v případě bezprostředního nebezpečí osoby ohrožené domácím násilím by dokázalo správně 

pomoci pouze 21,8 % dotazovaných všeobecných sester. Ostatní všeobecné sestry by zvolily 

takovou intervenci, která by mohla pro ohroženou osobu znamenat daleko vyšší riziko 

napadení od násilné osoby. Pokud má všeobecná sestra podezření na domácí násilí, ale 

ohrožená osoba násilí popírá, zvolilo by, dle výsledků mého výzkumného šetření, správnou 

intervenci pouze 29,7 % respondentů. Znalost intervenčního centra, organizace či sdružení 

věnující se obětem domácího násilí prokázalo pouze 33,3 % všech respondentů. 

Při komunikaci s osobou ohroženou domácím násilím je velmi důležité, aby všeobecné sestry 

navázaly s ohroženou osobou vztah založený na vzájemné důvěře a dokázaly v ohrožené 

osobě vzbudit důvěru a pocit bezpečí. Podstatnou roli v navázání důvěry hraje soukromí při 
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rozhovoru, u osoby ohrožené domácím násilím to platí obzvláště. Pouze 56,4 % všeobecných 

sester uvedlo, že s osobou ohroženou domácím násilím hovoříme zásadně v soukromí. 

Dagmar Úlehlová v publikaci Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky radí 

při komunikaci nespěchat a pokládat přímé otázky zaměřené na násilí. (Úlehlová, 2009, s. 75) 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že tento fakt zná pouze 27,3 % dotazovaných 

všeobecných sester. 55, 2% všech respondentů se domnívalo, že bychom nikdy neměli 

zjišťovat okolnosti vzniku poranění. Z výzkumného šetření dále vyplývá, že fakt, že ohrožené 

osoby se můžeme dotýkat pouze s výslovným povolením ohrožené osoby, zná pouze 8,5 % 

respondentů. 

V roce 2003 vytvořil Bílý kruh bezpečí za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České 

Republiky ,,Karty pro sestry“, jejichž úkolem je přispět k informovanosti zdravotnických 

pracovníků o domácím násilí a pomoci odstranit bariéry při komunikaci s osobou ohroženou 

domácím násilím. (Bílý kruh bezpečí, 2003) Z výzkumného šetření vyplývá, že 64,2 % 

dotazovaných všeobecných sester nikdy neslyšelo o ,,Kartách pro sestry“. Na základě 

dotazníkového výzkumného šetření jsem dále zjistila, že 48,5 % všeobecných sester nikdy 

neslyšelo o existenci ,,Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví pro postup lékařů při 

poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím“. 

Dle výsledků výzkumného šetření, nejsou znalosti všeobecných sester o problematice 

domácího násilí příliš hluboké. Počet správných odpovědí, které mohly ve vědomostní části 

dotazníků označit, byl 19. Celkem bylo možné získat 11 bodů. Všeobecné sestry se 

středoškolským a vyšším odborným vzděláním uvedly v průměru 10,98 správných odpovědí a 

získaly průměrně 5,02 bodů. Vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry označily průměrně 

12,06 správných odpovědí a získaly průměrně 5,98 bodů. Ve skupině všeobecných sester se 

středoškolským a vyšším odborným vzděláním byl nejvyšší dosažený počet bodů 9,6 nejnižší 

pak 1,8 bodů. Ve skupině vysokoškolsky vzdělaných všeobecných sester byl nejvyšší 

dosažený počet bodů 10, nejmenší byl 2,6 bodů. Nejčastější počet získaných bodů byl u 

všeobecných sester se středoškolským a vyšším odborným vzděláním 4,6 bodů. 

Vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry nejčastěji získaly 6,8 bodů. Celkem 92,7 % všech 

dotazovaných všeobecných sester uvedlo, že mají zájem dále se v problematice domácího 

násilí vzdělávat.  

 

Závěr 

Výsledky výzkumného šetření dokazují, že všeobecné sestry nejsou v problematice domácího 

násilí dostatečně informovány. Z výsledků šetření je patrné, že všeobecné sestry považují 
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znalost správného postupu po odhalení domácího násilí a znalost zásad komunikace s osobou 

ohroženou domácím násilím za důležité a mají zájem dále se v této problematice vzdělávat.  
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Souhrn 

Úvod: Kvalita života se v posledních letech stává stále častěji součástí ošetřovatelské profese. 

Koncept kvality života zahrnuje i hodnocení zdravotního stavu, včetně chronických 

onemocnění, mezi která patří i chronická obstrukční plicní nemoc, jež je velmi závažným a 

progredujícím onemocněním. Příznaky tohoto onemocnění nejsou transformovány pouze na 

dýchání, ale také na psychické prožívání.  

Cíl práce: Cílem příspěvku je představit dílčí výsledky výzkumu, které mapují doménu 

psychické prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. 

Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v 

rámci výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

s využitím standardizovaného dotazníku - WHOQOL 100.  Výzkumný soubor tvořilo 503 

respondentů trpících CHOPN z celé České republiky. Sběr dat probíhal v období březen – 

říjen 2013. 

Prezentace a interpretace výsledků: Respondenti v nadpoloviční většině prožívají pozitivní 

pocity a těší je život, zároveň však pohlížejí do budoucna spíše středně (51, 9%), než hodně a 

maximálně (27,1%). Necelá polovina (47,5%) respondentů uvádí svou spokojenost s životem 

v střední linii, tzn., že nejsou ani spokojení a ani nespokojení. 

Závěr:  Z výsledků jasně vyplynulo, že největší část pacientů není ani spokojena a ani 

nespokojena se svým životem, byť uvádí, že je život těší a že prožívají pozitivní pocity. 

Klí čová slova: Ošetřovatelská péče, kvalita života, chronická onemocnění, chronická 

obstrukční plicní nemoc, pozitivní pocity 

 

Úvod 

Koncept kvality života se v posledních letech stal nepostradatelným hodnotícím nástrojem 

v mnoha vědeckých disciplínách, včetně medicíny a ošetřovatelství (Gillernová, 2011). 

Kvalita života je úzce spjatá s nepřeberným množstvím faktorů, které mohou výraznou měrou 

zasahovat do života jedinců (Gurková, 2011). Mezi tyto faktory a náročné situace patří i 
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chronická onemocnění, která s sebou nesou mnoho obtěžujících příznaků po celý život 

člověka (Mandincová, 2011). Mezi chronická onemocnění patří i chronická obstrukční plicní 

nemoc (CHOPN) (Skalická, 2007), která je charakterizována obstrukcí dýchacích cest 

(Souček, 2005), jež je způsobena na podkladě chronické bronchitidy nebo plicního emfyzému 

(Vlček, 2014). Příznaky, které CHOPN přináší, mohou být velmi závažné až život ohrožující 

(Hasegawa et al, 2014) a ovlivňují jak fyzickou, tak i psychickou stránku člověka. Z tohoto 

důvodu je velmi důležité zaměřit se na pozitivní pocity v interakci s kvalitou života. 

 

Cíl práce 

Cílem předkládaného článku je představit dílčí výsledky výzkumu, které mapují pozitivní 

pocity z oblasti psychického prožívání v interakci s kvalitou života u pacientů s CHOPN.   

 

Metodika výzkumu 

Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody. Výzkumný soubor 

respondentů s CHOPN tvořilo 503 osob z celé České republiky. Výzkumný soubor byl 

konstruován na základě kvótního výběru při stanovení tří kvót, kterými byly diagnóza 

CHOPN, pohlaví respondentů a ochota spolupracovat. Výzkumné šetření bylo realizováno za 

pomoci dvou nástrojů v podobě standardizovaných dotazníků WHOQOL 100 a SGRQ, které 

byly použity k řešení grantového projektu číslo 120/2012/S s názvem „Odraz kvality života 

v ošetřovatelství“. Předkládaný článek prezentuje pouze dílčí výsledky získané pomocí 

dotazníku WHOQOL 100 v české verzi, který zjišťuje subjektivně vnímanou kvalitu života, 

zdraví a ostatních životních oblastí (Dragomirecká, 2006). Získaná data byla podrobena 

statistické analýze s využitím programů SASD,  SPSS ve verzi 15.0., dále bylo využito 

neparametrického Wilcoxonova párového testu a Mann-Whitney U testu. Oba testy byly 

provedeny na 5% hladině významnosti. Statistická analýza jednotlivých facet, se snahou 

nalézt mezi nimi vztahy, byla provedena za pomoci pořadového Spearmanova koeficientu 

korelace. Následně byl vyčíslen koeficient determinace. Sběr dat probíhal v období březen – 

říjen 2013. Předkládaný příspěvek obsahuje pouze vybraná data z domény ,,psychické 

prožívání”. 

 

Prezentace a interpretace výsledků 

V předkládaném článku jsou prezentovány výsledky z facety pozitivní pocity, která se v rámci 

dotazníku WHOQOL 100 řadí do domény psychické prožívání. Ve zmíněné facetě jsme 
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zjišťovali, jak moc respondenty těší jejich život, nakolik vidí svou budoucnost příznivě, 

nakolik ve svém životě prožívají pozitivní pocity a zda se cítí celkově spokojení. 

Tabulka 1 Faceta „pozitivní pocity“  

OTÁZKA 

Jak moc Vás těší 
život? 

Nakolik vidíte svou 
budoucnost 
příznivě? 

Nakolik ve svém 
životě prožíváte 
pozitivní pocity? 

Cítíte se celkově 
spokojený/á? 

ODPOVĚDI 

AČ RČ AČ RČ AČ RČ AČ RČ 
VŮBEC NE 2 0,4% 9 1,8% 2 0,4% 5 1,0% 
TROCHU 49 9,7% 90 17,9% 67 13,3% 83 16,5% 
STŘEDNĚ 203 40,4% 261 51,9% 222 44,1% 239 47,5% 
HODNĚ 213 42,3% 125 24,9% 190 37,8% 162 32,2% 
MAXIMÁLN Ě 30 6,0% 11 2,2% 12 2,4% 11 2,2% 
NEODPOVĚDĚLO 6 1,2% 7 1,4% 10 2,0% 3 0,6% 
CELKEM 503 100% 503 100% 503 100% 503 100% 

Poznámka: vysvětlivky zkratek: AČ = absolutní četnost, RČ = relativní četnost 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny položené otázky a odpovědi v absolutních a relativních četnostech.  

Na základě analýzy získaných hodnot lze konstatovat, že téměř polovinu respondentů (48,3%) 

těší jejich život „hodně“ a „maximálně“. Odpověď „středně“ označila nemalá část 

dotazovaných (40,4%). Odpověď „vůbec ne“ a „trochu“ byla zastoupena v jedné desetině 

(10,1%) odpovědí. 1, 2% dotazovaných neoznačilo žádnou odpověď. Další otázkou jsme 

zjišťovali, nakolik vidí respondenti svou budoucnost příznivě. Téměř jedna pětina 

respondentů (19,7%) v zastoupených odpovědích „vůbec ne“ a „trochu“, nevidí svou 

budoucnost příznivě, odpověď „středně“ označila více jak polovina dotazovaných (51, 9%) a 

7, 1% respondentů vidí svou budoucnost „hodně“ či „maximálně“ příznivě. Na tuto otázku 

neodpovědělo 1,4% dotazovaných. Dále nás zajímalo, na kolik respondenti ve svém životě 

prožívají pozitivní pocity. Krajní možnosti „vůbec ne“ označilo 0,4% a „maximálně“ 2,4% 

respondentů, odpověď „trochu“ označilo 13, 3%, největší část respondentů (44,1%) uvedla 

odpověď „středně“, 37,8% označilo odpověď „hodně“ a na tuto otázku 2,0% respondentů 

neodpověděla. Další, námi zkoumanou, oblastí byla celková spokojenost dotazovaných. 

Krajní možnost „vůbec ne“, označilo 1%, odpověď „trochu“ 16, 5%, nejčetnější odpověď 

(47,5%) byla zastoupená v odpovědi „středně“. 32,2% respondentů se cítí spokojených 

„hodně“, 2,2% „maximálně“ a 0,6% respondentů na tuto otázku neodpovědělo. 

Tabulka 2 znázorňuje spokojenost s kvalitou vlastního života v komparaci mezi zdravou 

populací a pacienty s CHOPN. Zdravá populace uvedla v nadpoloviční většině (60,9%) 

spokojenost se svojí kvalitou života, zatímco pacienti s CHOPN uvedli v nejvyšší míře 

(47,1%) odpověď „ani spokojen/a ani nespokojen/a“.  
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Tabulka 2 Spokojenost zdravé populace a pacientů s CHOPN s kvalitou svého života 

ZDRAVÁ POPULACE CHOPN 
ODPOVĚDI RELATIVNÍ 

ČETNOST 
ABSOLUTNÍ 
ČETNOST 

RELATIVNÍ 
ČETNOST 

ABSOLUTNÍ 
ČETNOST 

VELMI 
NESPOKOJEN/A 

8 0,5% 0 0,0% 

NESPOKOJEN/A 63 4,3% 42 8,3% 
ANI SPOKOJEN/A ANI 
NESPOKOJEN/A 

333 22,9% 237 47,1% 

SPOKOJEN/A 886 60,9% 203 40,4% 
VELMI SPOKOJEN/A 161 11,1% 20 4,0% 
NEODPOVĚDĚLO 5 0,3% 1 0,2% 
CELKEM 1456 100% 503 100% 

 

Výsledky, zde předložené, se shodují i s dalšími studiemi, jak uvádí Salajka (2006). Z našich 

výsledků je patrné, že respondenti v nadpoloviční většině prožívají pozitivní pocity a těší je 

život, zároveň však pohlížejí do budoucna spíše středně (51, 9%), než hodně a maximálně 

(27,1%). Necelá polovina (47,5%) respondentů uvádí svou spokojenost s životem v střední 

linii, tzn., že nejsou ani spokojení a ani nespokojení, tato čísla jsou, dle našeho názoru, 

nedostačující. Zdravá populace je pochopitelně se svou kvalitou života spokojenější, než 

pacienti s CHOPN. Domníváme se, že výsledky výše uvedené, jsou odrazem chronických 

obtíží, na které se pacienti mnohdy již adaptovali a se svým onemocněním se naučili žít. 

 

Závěr 

Předkládaný rukopis poukázal na problematiku vnímání pozitivních pocitů v interakci 

s hodnocením celkové kvality života u pacientů s CHOPN. Z výsledků jasně vyplynulo, že 

největší část pacientů není ani spokojena a ani nespokojena se svým životem, byť uvádí, že je 

život těší a že prožívají pozitivní pocity. Tyto výsledky jsou, dle našeho názoru, přímou 

úměrou CHOPN, jakožto chronického onemocnění, které s sebou přináší mnohdy nelehké 

obtěžující příznaky, s kterými pacienti žijí mnohdy celý život. Jak také uvádí Mandincová 

(2011) dopad tohoto onemocnění na psychické prožívání je značné, a proto je zapotřebí se 

touto problematikou i nadále komplexně zabývat, neboť toto závažné onemocnění může 

velmi ovlivňovat subjektivně vnímanou kvalitu života jedinců s tímto onemocněním.  

 

Příspěvek se vztahuje k výzkumnému grantovému projektu č. 120/2012/S, který byl realizován 

za finanční podpory Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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Souhrn  

V úvodu teoretické části práce se věnuji multikulturnímu přístupu nejen ve zdravotnické péči, 

popisuji základní pojmy v multikulturním ošetřovatelství. Dále přibližuji národnostní, kulturní 

a etnické menšiny žijící v České Republice. Dále se zmiňuji, jak vnímají jednotlivé kultury 

své zdraví a jak prožívají nemoc. Nakonec se ve stručnosti věnuji komunikaci a 

profesionálnímu přístupu ze strany zdravotníka samotného. Praktická část je provedena 

formou rozhovorů se všeobecnými sestrami, které minimálně dva roky pracují ve směnném 

provozu. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak sestry přistupují k problematice kulturního 

šoku, ke svým obavám z práce s pacientem jiné kultury a ke zkušenostem a vědomostem 

o pacientech jiného etnika u všeobecných sester, které pracují v různých směnných 

provozech. 

Klí čová slova: kultura, kulturní různorodost, kulturní šok, menšiny, ošetřovatelská péče, 

transkulturní ošetřovatelství 

 

Úvod 

Multikulturní ošetřovatelství je téma, které je podceňované a je zapotřebí, aby se dostalo do 

popředí ve školách nejen zdravotnických, ale i jiných (gymnázia, obchodní akademie a další 

střední školy) se studenty, kteří denně přichází do styku s kamarády a spolužáky jiných kultur 

a etnik. Kulturní odlišnosti nejsou jen viditelné záležitosti, jako je šátek přes hlavu nebo 

odhalená ramena a paže. Zahrnuje to, i jak člověk komunikuje, jak moc pravdy předá ve 

verbální komunikaci, jak se při tom tváří, jestli se Vás při tom dotýká, jak blízko se člověk u 

Vás pohybuje, jestli je schopen dívat se Vám zpříma do očí, jak moc gestikuluje a mnoho 

dalšího. Je také důležité zmínit, že do České Republiky migruje stále více cizinců, nejen 

z důvodů ekonomických, sociálních, profesních, politických nebo jen na dovolenou. Pro 

emigranty je tedy pochopitelné, že řeší problémy typu: jazyková bariéry, nezaměstnanost, 

špatná ekonomická situace rodiny nebo i kulturní šok, což se také odráží na jejich zdravotním 

stavu. Je tedy velice důležité, aby byl český zdravotník připraven na vyšší počet cizinců 

s jinou kulturou a zvládl se o tyto pacienty co nejlépe postarat.  



38 
 

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce bylo shromáždění informací pomocí rozhovorů se 

všeobecnými sestrami a tím zjistit, jak sestry přistupují k problematice kulturního šoku, ke 

svým obavám z práce s pacientem jiné kultury a ke zkušenostem a vědomostem o pacientech 

jiného etnika u všeobecných sester, které pracují v různých směnných provozech s jinou 

kulturou. 

 

Metodika šetření 

Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní výzkum formou rozhovoru. 

Polostandardizovaný rozhovor byl veden podle předem určených otázek. Na začátku 

výzkumného šetření jsem uvedla do praxe sondu, která mi pomohla předejít možnému 

neporozumění některým položkám v rozhovoru a došla k přesnějšímu stanovení svých 

výzkumných otázek. Rozhovor obsahoval 19 otázek. Otázky byly rozděleny do 5 okruhů a 

stanoveny 4 výzkumné otázky. Výzkumné šetření bylo prováděno v období od 16. 11. 2014 

do 15. 2. 2015. Pro zpracování všech dat jsem použila programy Microsoft Office Word 2007 

a Microsoft Office Excel 2007.  

 

Prezentace a interpretace výsledků 

V souvislosti, s uvedeným cílem, jsme stanovily následující výzkumné otázky: 

1. Mají všeobecné sestry obavy pracovat s pacientem jiné kultury?  

2. Mají všeobecné sestry povědomí o kulturním šoku?  

3. Jaký je zájem, všeobecných sester, o vzdělávání v problematice kulturního šoku?  

4. Je nějaký rozdíl ve vědomostech a zkušenostech všeobecných sester pracujících v různém 

směnném provozu s jinou kulturou? 

Z šetření vyplývá, že všeobecné sestry mají největší obavu, z práce s pacientem jiné kultury, 

hlavně z jazykové bariéry, další výzkumná otázka - povědomí o kulturním šoku má každá 

sestra, sice svým způsobem, ale vědí, o co se jedná. Zájem sester o vzdělání v oblasti 

kulturního šoku nás překvapil, protože jak jsme již zmiňovaly výše, devět sester by mělo 

zájem o prohloubení informací, týkajících se kulturního šoku. A rozdíl ve vědomostech a 

zkušenostech není téměř žádný, pouze starší sestry s víceletou praxí se o kulturním šoku 

zřejmě neučily. Dnes se ve školách o tomto pojmu učí a debatuje, alespoň v předmětu: 

Multikulturní ošetřování.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo shromáždění informací od všeobecných sester a tím zjistit, jak 

sestry přistupují k problematice kulturního šoku, zjistit největší obavy sester z práce s 

pacientem jiné kultury, anebo přijít na to, jaké zkušenosti a vědomosti o pacientech jiného 

etnika všeobecné sestry, které pracují v různých směnných provozech, mají. Domnívám se, že 

cíl, který jsme si stanovili, byl splněn. Dle získaných výsledků lze konstatovat, že všeobecné 

sestry jsou inteligentní a vynalézavé a pokud něco nevědí nebo neznají u pacientů jiné 

kultury, tak se nebojí poradit si jinak, neváhají zeptat se nebo jinak ty potřebné informace 

vyhledat a získat. 
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__________________________________________________________________________ 

Souhrn: Nadváha a obezita patří k civilizačním onemocněním s velmi vysokou prevalencí. 

Jejich výskyt neustále v celosvětovém měřítku stoupá. Dopad tohoto trendu lze zaznamenat 

ve zvyšujících se nákladech na léčbu onemocnění samotných či jejich komplikací, stejně jako 

ve změně jednotlivých oblastí kvality života těchto lidí. V přímé péči o jedince s nadváhou či 

obezitou se proto začínají rozvíjet aktivity, které vycházejí ze specifických potřeb jednotlivců 

(komunit) s cílem dosáhnout zlepšení celkového stavu. Do ošetřovatelského procesu tak 

vstupuje i faktor vnímání sebe sama v kontextu kultury, jakožto prvku ovlivňujícího 

efektivnost realizovaných intervencí. Předkládaný příspěvek vychází z analýzy dat získaných 

při řešení grantového projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace 

v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané 

minority, neboť i tento faktor má svou roli v chápání významu rizikovosti nevhodného 

životního stylu ve vztahu ke zmíněným diagnózám. Pro úplnost uvádíme, že příspěvek 

vychází z dat zjištěných na vzorku jedinců žijících v Jihočeském kraji. Proto jej nelze jej 

vztahovat na celou Českou republiku. 

Klí čová slova: nadváha – obezita – Rom – sebepojetí  

 

Úvod 

Nadváha a obezita patří ke zdravotním problémům s výrazným dopadem na jednotlivé oblasti 

lidského života. Tak jako v ostatních zemích Evropy je i v České republice patrné zvyšování 

jejich prevalence. Dle WHO (2008) bylo BMI ≥ 25 kg/m2 zaznamenáno u 61,7 % obyvatel 

(muži 69,9 % a ženy 53,1 %). Ačkoli počet dospělých jedinců s BMI ≥ 25  kg/m2 u nás již 

několik let stagnuje, zvyšuje se podíl lidí trpících obezitou. Z faktorů, které tento trend 

ovlivňují, jsou nejvýznamnější genetické faktory, dále vliv prostředí, socioekonomické 

situace či etnická diferenciace (Kasalický, 2011; Brewis, 2011). Právě etnicita je mnohdy 

považována za významnější prediktor pro vznik daných onemocnění, než jiné 

socioekonomické proměnné. Za účelem analýzy spojení prevalence nadváhy a obezity 
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s etnicitou, nepříznivým životním stylem a nevhodnými jídelními zvyklostmi, které jsou 

podpořeny genetickými predispozicemi, byl realizován grantový projekt „Obezita a nadváha u 

romské minority v Jihočeském kraji“. 

 

Cíl práce 

Mezi cíle výzkumného projektu patřilo zjistit prevalenci obezity a nadváhy u romské 

populace v Jihočeském kraji. Dále zmapovat některé determinanty spojené s těmito 

diagnózami a zároveň vymezit vnější a vnitřní faktory vedoucí k jejich rozvoji.  

 

Metodika výzkumu 

V předkládaném příspěvku vycházíme z analýzy dat zjištěných v rámci řešení grantového 

projektu „Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji“. Sběr dat byl realizován 

polostrukturovaným rozhovorem, při němž byla data zaznamenávána do záznamového archu 

a následně analyzována programem SASD.  

 

Interpretace výsledků 

Ve výzkumném souboru 300 Romů, při stejném zastoupení mužů a žen, bylo BMI ≥ 25 kg/m2 

zaznamenáno u 71,8 % osob (nadváha u 29,7 % a obezita u 32,1 %). Z dalších ukazatelů 

nadváhy a obezity byly zvýšené hodnoty zaznamenány také u obvodu pasu. Ovšem z analýzy 

odpovědí na otázku, zda jedinec trpí nadváhou či obezitou je patrné, že kladně odpovědělo 

pouze 25 % dotázaných (N 294). Ve vztahu k sebepojetí byla respondentům položena otázka, 

která zjišťovala vnímání sebe sama (viz Graf 1). Subjektivně vnímalo sebe sama „velmi 

dobře“ 24,3 % Romů, 44 % se vnímalo „dobře“ a 22 % „průměrně“. Hodnotící škály bylo 

využito i v otázce směřované k vnímání své tělesné hmotnosti (viz Graf 2). Svou tělesnou 

hmotnost vnímalo 37,3 % Romů „dobře“, 25 % Romů průměrně a 19,7 % „velmi dobře“. Ve 

vztahu k sociální interakci, která je do jisté míry ovlivněna preferovaným vzhledem, byly 

respondentům položeny otázky zaměřené na zjištění postoje jejich rodiny a kamarádů k jejich 

osobě. V této oblasti byly odpovědi spíše pozitivní. „Velmi dobře“ bylo rodinou vnímáno 41 

% Romů (N 297) a „dobře“ 47 % (viz Graf 3).  
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Graf 1 Vnímání sebe sama 

 

 

Graf 2 Subjektivní hodnocení tělesné hmotnosti 

 

 

Graf 3 Subjektivní hodnocení vnímání své osoby rodinou 
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Závěr 

Nadváha a obezita patří k onemocněním, která jsou multifaktoriálně podmíněna. Svou 

povahou zasahují do jednotlivých aspektů lidského života. Jejich přítomnost si jedinec 

mnohdy uvědomí až ve chvíli, kdy je ohroženo naplňování jeho potenciálu. Léčba a jejich 

prevence proto vyžaduje komplexní přístup, který je v multikulturní společnosti spojen také 

se zohledněním kulturních determinant. Proto zde vyvstává potřeba výzkumných záměrů a 

aktivit směřujících ke zmapování dané problematiky tak, aby tvorba preventivních programů 

přímo odrážela specifické potřeby a požadavky jednotlivých minorit.  

 

Tento článek se vztahuje k výzkumnému grantovému projektu číslo LD14114, realizovaného 

za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci COST (Spolupráce 

na vědeckém a technickém výzkumu), s názvem "Obezita a nadváha u romské minority v 

Jihočeském kraji ". 
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Úvod 

Hodnocení zdravotních technologií má dnes poměrně ustálenou a rozvinutou metodiku. Jedná 

se o multioborovou disciplínu HTA (Health Technology Assessment), která hodnotí 

medicínské, ekonomické, sociální a etické aspekty při zavádění nových technologií např. 

léčiv, terapeutických, diagnostických a preventivních postupů do praxe. Výsledkem HTA je 

objektivní zhodnocení nákladů a přínosů na principech evidence-based medicine (EBM) a 

farmakoekonomiky.  

V kardiologii, stejně jako v jiných odvětvích medicíny dochází k velkému rozvoji nových 

diagnostických a terapeutických metod. Srdeční zástava postihuje ročně v Evropě asi 375 000 

lidí. V řadě případů se navíc nedaří obnovit spontánní krevní oběh standardními metodami 

KPR. V posledních letech jsou publikovány výsledky klinických studií, které se zaměřují na 

využití systému ECMO u refrakterní srdeční zástavy. V současné době však neexistují jasná 

doporučení pro aplikaci této metody. Důvodem jsou mimo jiné i vysoké finanční náklady za 

systém ECMO. 

 

Metody a výsledky 

Retrospektivní hodnocení nákladové efektivity bylo provedeno z perspektivy poskytovatele 

zdravotní péče. Pracovali jsme s metodou nákladové efektivity (CEA), poměrem 

inkrementální nákladů a efektů (ICER) a analýzou nákladů a užitku (CUA). Do výzkumného 

souboru bylo zapojeno celkem 51 pacientů. Průměrný věk ve skupině non-ECPR byl 70 let a 
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ve skupině ECPR 57 let. Celkem 35 pacientů bylo ve skupině non-ECPR, kde průměrné 

přežití dosáhlo pouze 12 hodin (CPC 5). Skupinu ECPR tvořilo 16 pacientů. Průměrná délka 

jejich přežití činila 7 měsíců. Z toho 8 pacientů (50 %) zemřelo během nebo krátce po 

odpojení ECMO. Čtyři pacienti (25 %) dosáhli hodnoty CPC 1-2 a další 4 pacienti (25 %) 

dosáhli CPC 3-4. Průměrné roční náklady na jednoho pacienta ve skupině non-ECPR byly 

81 001 Kč. Ve skupině ECPR při použití přístroje Levitronix dosáhly průměrné roční náklady 

na jednoho pacienta 885 044 Kč, u přístroje Cardiohelp 788 432 Kč. Vypočítaná hodnota 

ICER odpovídá obecné hranici ochoty platit (3 * HDP/hlavu = 1 100 000 Kč v ČR), přičemž 

se za mírně výhodnější jeví použití systému Cardiohelp 1 023 778 Kč (Levitronix 1 163 593 

Kč).  Analýza nákladů a užitku prokázala cenu při použití přístroje Cardiohelp 3 961 

970Kč/QALY a při použití přístroje Levitronix 4 447 457 Kč/QALY. Nicméně, zaměříme-li 

se pouze na přežití pacientů s dobrou neurologickou prognózou, tedy na skupinu se CPC 1-2, 

dostáváme i zde velmi přijatelné náklady na QALY, tj.  834 616 Kč/QALY (Cardiohelp) a 

908 253 Kč/QALY (Levitronix). Hodnocení nákladové efektivity při použití konvečních 

postupů KPR ve srovnání s metodou ECPR vychází jednoznačně ve prospěch léčby pacientů s 

refrakterní srdeční zástavou systémem ECMO. Metoda ECPR dává 25% šanci na přežití 

pacientům s refrakterní srdeční zástavou. 

 

Závěr  

Objektivní hodnocení zdravotnických technologií na podkladě HTA je následně předkládáno 

jako jeden z podkladů pro rozhodování o hrazení z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. V rámci HTA je tak hodnocen nejen očekávaný ekonomický dopad ale také dopad 

na měřitelné parametry zdravotního stavu např. roky získaného života, QALY, progrese 

onemocnění, počet relapsů, apod.  

Výsledky práce ukazují, že metoda extrakorporální resuscitace s použitím systému ECMO je 

nákladově efektivní, a to i přes současně vyšší náklady, než jaké jsou vynakládány u 

konvenční KPR. Dosažený klinický efekt tak prokazuje zřetelný úspěch této metody u 

pacientů s refrakterní srdeční zástavou. 
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Souhrn 

Naše sdělení se zabývá legislativními východisky, ze kterých vyplývá vedení odborné praxe 

vysokoškolských studentů nelékařských zdravotnických oborů. Dále pak uplatněním mentorů 

klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, které vidíme jako ideální řešení. 

Klí čová slova: legislativa, mentor klinické praxe, odborná praxe, student 

 

Úvod 

Vzdělávání všeobecných sester, ale i dalších nelékařských zdravotnických pracovníků 

(NLZP) prošlo v minulých desetiletích značnými změnami. Za nejzásadnější vzhledem 

k organizaci výuky považujeme přesun vzdělávání všeobecných sester (VS) a porodních 

asistentek (PA) ze středních škol na školy vysoké. Potřeba individuální odborné praxe našich 

studentů pod dohledem odborníků z praxe nás mimo jiné vedla k rozhodnutí vychovávat na 

naší fakultě vlastní mentory klinické praxe a pracovníky s námi spolupracujících 

zdravotnických zařízení aktivně seznamovat s legislativou týkající se odborné praxe studentů 

nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách (VŠ). 

 

Cíl práce 

Zaměřit se na celoživotní vzdělávání mentorů klinické praxe, předložit přehled legislativy a 

nastínit situaci v praxi. 

 

Výsledky 

Analýzou souvisejících dokumentů vycházíme ze čtyř základních legislativních opor: 

Vzdělávací program certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a 

porodní asistence je vymezen ve věstníku MZČR č. 2 z roku 2011. Tento kurz připravuje 

jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti kvalifikační přípravy, 

specializačního vzdělávání NLZP a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců. 

Požadavky na mentory klinické praxe a doporučenou náplň jejich činnosti upravují přílohy 
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metodických pokynů (MP) vycházejících z vyhlášky č. 39/2005 Sb. Pro obor VS je to příloha 

č. 2 příslušného MP, pro obor PA je to pak příloha č. 3.    

Vyhláška č. 39/2005 Sb., řeší mimo jiné praxi bakalářských studijních oborů VS a PA 

udává dle § 4 u VS nejméně 2300 h a nejvýše 3000 h praktického vyučování. Odstavec 3b) 

uvádí: „tyto dovednosti se získávají pod dohledem kvalifikovaných všeobecných sester nebo 

v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. Praktické vyučování PA činí dle § 5 

nejméně 1200 h. Odstavec 4b) dále upřesňuje, že tato praxe „ probíhá pod dohledem 

zdravotnických pracovníků kvalifikovaných v oblasti porodní asistence nebo 

v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu“. 

Činnosti zdravotnických pracovníků (ZP) a praxe studentů v souvislosti s odbornou praxí 

studentů upravuje vyhláška č. 55/2011 Sb. § 3, bod 1e) uvádí, že se ZP podílí na praktickém 

vyučování ve studijních oborech/programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání uskutečňovaných SŠ, VOŠ a VŠ a ve vzdělávacích programech akreditovaných 

kvalifikačních kurzů. 

I legislativa týkající se poskytovatelů zdravotní péče zmiňuje odbornou praxi studentů. Jde 

o zákon 372/2011 Sb., § 46 odstavec 2, který upravuje podmínky odborné praxe a uvádí: „a to 

pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému 

výkonu zdravotnického povolání a je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k tomuto 

poskytovateli“. Zákon dále připouští přítomnost odborných učitelů a akademických 

pracovníků při uskutečňování odborné praxe.  

 

Situace v praxi 

Hromadnou praktickou výuku nevidíme jako efektivní. Skupina dvanácti až čtrnácti studentů 

s jedním akademickým pracovníkem pro nás není ideálním řešením odborné praxe studentů. 

V individuální praxi se bohužel setkáváme s tím, že student někde bez zájmu pracovníků 

oddělení sedí „v koutě“ nebo je zaměstnán pouze pomocnými pracemi. Na odděleních, kde 

vedou studenty zkušené a spolupracující sestry anebo působí mentoři klinické praxe, studenti 

uvádějí zlepšení osobního i odborného přístupu. Zlepšila se celková akceptace studentů na 

pracovišti, studenti se více cítí součástí týmu. Tento pozitivní posun uvádí ve své práci např. 

i Archalousová (2010) nebo Vaňková (2013).  
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Na naší fakultě se mimo VS a PA vzdělávají i zdravotničtí záchranáři, radiologičtí asistenti a 

zdravotně-sociální pracovníci. I u nich vidíme jako nejefektivnější vedení odborné výuky 

pracovníky z praxe. Pro tyto profese však zatím certifikované kurzy mentorů chybí.  

 

Závěr  

Z výše uvedeného vyplývá, že je dostatečná legislativní opora pro to, aby byla praxe 

vysokoškolských studentů vedena pracovníky z praxe. Jako ideální stav potom vidíme, aby to 

byli pracovníci, kteří absolvovali certifikovaný kurz Mentor klinické praxe ošetřovatelství a 

porodní asistence. Možnosti nastavené legislativou i vzděláváním zdravotníků v kurzu pro 

mentory nejsou dle výše uvedeného dostatečně využity. 
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PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM ONKOLOGICKÉ A RADIOTERAPEUTI CKÉ 

KLINIKY FN PLZE Ň 

PhDr. Květoslava Vachudová 

Mgr. Simona Boudová 

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn 

Pacienti, se kterými se setkáváme, mají za sebou zpravidla část cesty s onkologickým 

onemocněním. Ve fázi kurativní je cílem navození dlouhodobého stavu plného zdraví. Zcela 

přirozená je naděje, že dojde k úplnému vyléčení. Pokud se nemoc po léčbě vrátí, je třeba 

pojmenovat cíle, o které lze usilovat.  

V paliativní protinádorové léčbě se snažíme o podporu života s nemocí, která je 

diagnostikovaná jako pokročilá nebo na léčbu nereaguje. Symptomatická paliativní léčba je 

snahou o udržení co nejvyšší kvality života. 

Upřímný a otevřený rozhovor na toto téma je náročný pro zdravotníka i pacienta. 

Poskytujeme prostor a čas, naši pacienti hledají odvahu. 

Podpora má nekonečně mnoho variant, důležité je nezůstat sám ve chvíli, kdy máme strach. 

Učíme se hovořit s pacientem i jeho blízkými o tématech, která si sami zvolí. Tým našich 

spolupracovníků se snaží podělit o problémy psychické, fyzické, sociální i duchovní tak, jak 

přichází. 

Klí čová slova: Kurativní, paliativní, symptomatická, podpora, tým 

 

Úvod 

Systém péče komplexního onkologického centra, jehož cílem je dosažení co nejlepší kvality 

života nemocných a jejich rodin. 

Cíl 

Principy přístupů jednotlivých členů týmu poradny k řešení problémů pacientů a jejich 

blízkých. Možnosti následné péče u pacientů v paliativní fázi nemoci. Zásadní rozdíl mezi 

péčí v instituci a ve vlastním sociálním prostředí. Komplikace a přednosti obou variant 

v závislosti na formálních a neformálních podmínkách života současné rodiny. 

 

Závěr 

Porovnání vize, která nás přivedla k vytvoření centra, s realitou prezentovanou jednotlivými 

kazuistikami nemocných v různých fázích nemoci. 
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NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA U NOVOROZENC Ů A KOJENCŮ Z POHLEDU SESTER 

PRACUJÍCÍCH V ORDINACÍCH PRAKTICKÝCH LÉKA ŘŮ PRO DĚTI A DOROST 
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn 

Přípěvek přináší souhrn názorů sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a 

dorost na otázku znovuobnovení návštěvní služby v domácnostech s novorozenci a kojenci. 

Zároveň informuje o tom, jak je v současnosti poskytována péče novorozencům v rámci 

preventivních prohlídek. Data byla získána kvalitativním šetřením prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumného šetření vyplynulo, že v současnosti nejsme 

dostatečně připravení na poskytování návštěvní služby a její zavedení by vyžadovalo poměrně 

rozsáhlou reformu současného stavu. 

Klí čová slova:  Sestra, novorozenec, návštěvní služba, komunitní péče 

 

Úvod 

Mateřství je považováno za zásadní vývojovou událost v životě ženy. Stát se matkou vyžaduje 

přijetí nové identity, restrukturalizaci životních cílů, chování a povinností (Mercer, 2004). 

Současný trend v oblasti poskytování ošetřovatelské péče na oddělení šestinedělí spočívá ve 

zkracování délky pobytu na co nejkratší. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že s časným 

propuštěním by měla být spojena odborná následná péče dětské komunitní sestry (Vasarri, 

2013), což v našich podmínkách velmi chybí. Nejdůležitější a zároveň nejnáročnější období 

pro rodiče představují první dva roky po narození dítěte. V tomto období dochází k postupné 

adaptaci do role rodičů a přijetí zodpovědnosti za výchovu a péči o dítě. V procesu adaptace 

na změněnou životní situaci a posílení mateřských dovedností zastávají rozhodující roli 

dětské sestry (Gardner, Deatrick, 2006). Tento příspěvek shrnuje názory sester z ordinací 

PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) na znovuobnovení návštěvní služby v domácnostech 

s novorozenci a kojenci. 

 

Cíl práce 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem je v současnosti poskytována péče 

novorozencům při preventivních prohlídkách v ordinacích PLDD a jaký mají sestry názor na 

znovuobnovení návštěvní služby u novorozenců a kojenců. 
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Metodika výzkumu 

Pro výzkumné šetření byla zvolena kvalitativní metodika, technika polostrukturovaného 

rozhovoru. Výzkumný soubor tvořily sestry pracujících v ordinacích PLDD v Jihočeském a 

Plzeňském kraji. Velikost souboru nebyla na počátku stanovena a sběr dat byl ukončen na 

počtu 7 respondentů při dosažení teoretické saturace. Získané údaje byly zaznamenány na 

diktafon a zaneseny do textového editoru. Následně byla data podrobena důkladné kvalitativní 

obsahové analýze a kategorizaci.  

 

Prezentace a interpretace výsledků 

Po analýze rozhovorů byly stanoveny tyto kategorie: důvody pro vykonání návštěvy, názory 

proč poskytovat návštěvní službu, názory proč neposkytovat návštěvní službu, problémy, 

s nimiž přicházejí matky do ordinace PLDD, způsob prvního vyšetření novorozence po 

příchodu z porodnice a podmínky, za kterých by zařízení mohlo poskytovat návštěvní službu.  

Důvody pro vykonání návštěvy 

Z odpovědí sester vyplynulo, že navzdory tomu, že první vyšetření dítěte po příchodu 

z porodnice je běžně pojišťovnou hrazeným výkonem, tak je matkám tato služba poskytována 

jen ve specifických případech. Primárně se jedná o situace, kdy stav dítěte nebo matky 

nedovoluje transport například v důsledku náročného porodu, poporodních komplikací a také 

nepřízně počasí v zimním období. Dále je možné vykonat návštěvu v domácnosti na žádost 

matky, pokud má například ještě jedno malé dítě či se jedná o matku dvojčat. V poslední řadě 

se návštěva provádí u matek z podnětu sociální pracovnice.  

Názory proč poskytovat návštěvní službu 

Z rozhovorů bylo patrné, že návštěvní služba měla a má své opodstatnění, ale v současnosti 

na ni nejsme dostatečně připraveni. Prvním názorem, proč by mělo význam znovu obnovit 

návštěvní službu, byla skutečnost, že v ordinaci není čas ani prostor na dostatečnou podporu 

kojení, na zodpovídání všech dotazů matek a důkladnou edukaci v péči o dítě. Dále sestry 

předpokládají, že zvláště prvorodičky mohou mít potřebu, aby jim někdo zkontroloval, jak 

pečují o dítě a jak mají pro něho upravené prostředí.  

Názory proč neposkytovat návštěvní službu 

Sestry v rozhovorech uvedly, že prohlídka dítěte v ordinaci je pro ně pohodlnější a lepší. 

V ordinaci mají patřičné vybavení, podmínky, osvětlení a pomůcky pro to, aby mohly dítě 

adekvátně vyšetřit. Zatímco na návštěvu je třeba sebou nosit váhu a další pomůcky, což je 

náročné. V dnešní době má většina rodin minimálně jedno auto a proto není problém se 

k lékaři dostavit. Sestry z Plzeňského kraje navíc argumentovaly, že přijímají do péče děti 
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z nejbližšího okolí, protože je zde velmi dobrá síť PLDD. Dalším důvodem pro neposkytování 

návštěvní služby byla oblast vzdělání sester v ordinacích PLDD, protože ne vždy pracují 

v ordinaci dětské sestry. Posledním argumentem je názor, že by si matky návštěvu 

v domácnosti nepřály, protože stále přetrvávají ve společnosti mýty z předešlé doby a matky 

mohou návštěvu vnímat jako přepadovou kontrolu a zásah do soukromí. 

Problémy, s nimiž přicházejí matky do ordinace PLDD 

Z rozhovorů je patrné, že matky přicházejí do ordinace se stále stejným spektrem problémů, 

které jsou častější u prvorodiček. Tyto problémy je možné rozdělit na oblast zdraví a 

fyziologie dítěte a oblast základní péče o dítě. Ze zdravotních problémů se nejčastěji řeší 

neprospívání dítěte, ekzém a kožní alergie, novorozenecká žloutenka, kolika, refluxní 

porucha, meteorismus či ublinkávání. V oblasti péče o dítě se primárně řeší kojení a náhradní 

kojenecká strava, hygienická péče, oblékání, péče o pupeční pahýl a u chlapců ošetřování 

předkožky. 

Způsob prvního vyšetření novorozence po příchodu z porodnice 

Prvnímu vyšetření novorozence po příchodu z porodnice předchází telefonická domluva s 

matkou. Většina zařízení preferovala na první návštěvě účast obou rodičů. Nejprve je dítěti 

založena zdravotní dokumentace, dále je dítě vyšetřeno nahé, zváženo, změřeno, lékař 

orientačně vyšetří kyčle a provede případně další specifická vyšetření. Po celou dobu 

komunikuje s matkou, zodpovídá dotazy a zjišťuje důležité údaje. Součástí prvního vyšetření 

je i edukace matky v péči o dítě, což je podpořeno různým informačním materiálem. Matka je 

také informována o průběhu očkování.  

Podmínky, za kterých by zařízení mohlo poskytovat tuto službu 

V současnosti sestry nevidí zavedení návštěvní služby jako reálné a to z několika důvodů. Za 

prvé se domnívají, že by bylo nutné, aby návštěvní služba byla dána zákonem a tudíž by 

existoval argument pro matky, které by si návštěvu nepřály. Dále by bylo nutné navýšit počet 

personálu, ideálně vyčlenit jednu sestru přímo pro práci v terénu. Tato sestra by ale musela 

být vystudovaná dětská sestra a také řádně zaškolená na tuto činnost. K tomu se váže finanční 

stránka, protože ne každé zařízení by si mohlo dovolit platit ještě jednu sestru. Proto by bylo 

tedy žádoucí, aby se jednalo o službu plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jako 

kompromis vidí sestry možnost, aby návštěvní služba byla zavedena jako nadstandardní úkon, 

který by byl matkám poskytnut na vlastní žádost a který by si také samy hradily.  
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Závěr 

Na základě analýzy rozhovorů můžeme říci, že v současnosti nejsme dostatečně připravení na 

znovuobnovení návštěvní služby v domácnostech s novorozenci a kojenci. Zavedení této 

služby vyžaduje větší reformu současného stavu. Přestože stále přetrvává ve společnosti 

názor, že návštěvní služba je výdobytkem socialismu, není možné s tímto názorem souhlasit. 

Příkladem nám může být systém komunitní péče o matku a dítě ve vyspělé Skandinávii. V 

zahraničí je odborné podpoře rodin s novorozenci a kojenci v rámci komunitní péče přikládán 

velký význam a domníváme se, že znovuzavedení návštěvní služby by mohlo zkvalitnit péči v 

této komunitě i na našem území. 

 

Literatura 

GARDNER, M; DEATRICK, J. 2006. Understanding Interventions and Outcomes in Mothers 

of Infants. Issues Comprehensive Pediatric Nursing. 2006, vol. 29, no 1, p. 25-44. 2006, 

ISSN: 0146-0862. 

MERCER, RT. 2004. Becoming a Mother Versus Maternal Role Attainment. Journal of 

Nursing Scholarship. 2004, vol. 36, no 3, p. 226-232.  ISSN 1547-5069. 

VASARRI, PL. 2013.  Discharge of the newborn: timing, mode and controls. Early Human 

Development. 2013, vol. 89, no 8954, p. S27-S28. ISSN 0378-3782.  

 

Kontakt na autorku: 

Mgr. Andrea Schönbauerová  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

U Výstaviště 26 

370 05 České Budějovice 

vagnea00@zsf.jcu.cz 

389 037 518 

 

 

 

 

 



57 
 

PODKOŽNÍ PODÁVÁNÍ INFUZÍ V PRAXI  

Nikola Puškárová, DiS. 

Městská charita Plzeň 

Domov pro seniory Sv. Jiří 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn  

Subkutánní podání léků a tekutin bylo v minulosti hojně užíváno. Se zavedením 

intravenózních katétrů postupně téměř upadlo v zapomnění. V posledních letech především 

v paliativní medicíně, ale rovněž v geriatrii tohoto způsobu podání využíváme. 

Klí čová slova: parenterální hydratace, paliativní a geriatričtí pacienti, subkutánní podání, 

výhody, indikace a kontraindikace 

 

Úvod  

Touto cestou bych vás chtěla seznámit s podkožními infuzemi a také jejich využitím v praxi. 

Přednáška obsahuje hlavně moje zkušenosti z praxe a odbornou část. Subkutánní aplikační 

cesta představuje jednoduchou, bezpečnou, účinnou a levnou možnost parenterální aplikace 

tekutin, elektrolytů a léků. Jsou ideální metodou volby, pokud nestačí perorální přísun a 

nitrožilní není nezbytné.  

 

Cíl práce 

Cílem mého příspěvku je upozornit na nevýhody nitrožilního podávání infuzí u geriatrických 

pacientů a naopak více upozornit na výhody podkožního podávání infuzí. Parenterální 

hydratace je ideální způsob pro pacienty léčené v domácím prostředí, popř. v ústavech 

sociální péče, kde není zajištěn stálý odborný dohled nezbytný pro intravenózní podání. 

Například v Německu a Rakousku se tato metoda využívá velmi často v domácí péči a 

v domovech pro seniory.  

 

Aplikace infuze do podkoží 

U pacientů v pokročilých stadiích nádorových (ale i nenádorových) chorob se nezřídka 

setkáváme s obtížemi s příjmem léků a tekutin per os (p. o.). Příčinou je častý výskyt 

nevolnosti, zvracení, polykacích obtíží, zmatenosti a celkové zesláblosti provázené 

odmítavým postojem k perorální medikaci. Další indikacemi infuzní léčby jsou prevence nebo 

léčba při nedostatečném příjmu tekutin, dále substituce elektrolytů, při horečce a průjmu. 
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Řada těchto pacientů proto potřebuje parenterální aplikaci léčby. Mezi českými zdravotníky je 

parenterální aplikace léků a tekutin téměř automaticky chápána jako aplikace nitrožilní. 

V praxi je tak u většiny paliativních, ale rovněž např. geriatrických pacientů, kteří kvůli 

nevolnosti nebo zmatenosti nepřijímají své léky a dostatek tekutin p. o., zajištěn žilní přístup. 

Nitrožilní podání má své nesporné výhody (především rychlý nástup účinku léku) a je jistě 

aplikační cestou volby při řešení mnoha urgentních a akutních stavů. Má však také některá 

úskalí. Především je třeba žilní přístup zajistit. To bývá u některých onkologických pacientů 

velmi obtížné. Jejich periferní žilní řečiště je často vlivem předchozí onkologické léčby silně 

fibroskleroticky změněné. Žílu se obvykle podaří zakanylovat až na několikátý pokus. Pro 

pacienta bývá tato procedura velmi stresující a bolestivá.      

Nevýhody však má také, bohužel neumožňuje akutní léčbu, protože podkožní infuzí 

aplikované množství roztoku je omezené. Dále s.c. infuze jsou nevhodné u pacientů se 

závažnější dehydratací (kolaps) a ani výraznější poruchou elektrolytů, při sklonech ke 

krvácení, edémech, při ascitu a závažnější srdeční nedostatečností. 

Při opakovaném podávání infúzí je výhodné zavést jehlu „s motýlkem“ velikosti 19 -23 – 25 

G do podkoží na přední straně hrudníku, na břiše, popř. na paži nebo na stehně. Odpovídající 

subkutánní jehla se zavede pod úhlem 45 – 60 stupňů. V oblasti subkutánního podání by se 

neměli nacházet žádné velké cévy (postranní partie břicha, záda, ramena, podklíčková kost). 

Dnes se již také vyrábí speciální jehly určené k aplikaci podkožní infuze. Tyto jehly jsou 

menší a některé při odejmutí mají ochranou krytku, takže riziko poranění zdravotníka nehrozí. 

Dále již mají spojovací hadičku již zavedenou. 

V místě zavedení jehly může dojít k lokální iritaci kůže aplikovaným léčivem. Někdy se 

vytvoří podkožní edém (především při rychlé aplikaci většího objemu tekutin), který se 

vstřebává i několik hodin. Velmi vzácnou komplikaci představuje hematom a infekce 

měkkých tkání v okolí zavedené jehly. Někdy naopak při rychlém spuštění u štíhlejších 

klientů, může dojít k tomu, že infuze se nestačí vstřebávat a může vytékat. 

 

Výhody a kontraindikace 

Dle mého názoru přednosti infuzní terapie do podkoží jsou nenáročné na čas, cenově příznivé 

a jednoduché na aplikaci. Dále si myslím, že pacienta tolik nezatěžují na rozdíl od 

intravenózních infuzí, protože může volně pohybovat rukama, navíc je možné jen noční 

podání infuze. Do jisté míry lze zabránit hospitalizaci. Oproti i. v. aplikaci lze říci, že má 

méně komplikací, lze se vyhnout tromboflebitidě, hematomům. Tato cesta může také patrně 

zmírnit nedostatek bílkovin ve výživě. 
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Pravidelnou subkutánní aplikaci léků a tekutin nelze provádět u pacientů s těžkou 

trombocytopenií (pod 50 000 trombocytů/mm3) a poruchami koagulace. Kontraindikací jsou 

rovněž stavy extrémní kachexie, kdy prakticky „chybí“ podkožní vrstva a generalizované 

edémy (např. při těžké hypoalbuminemii), kdy nedochází k resorpci léčiva a tekutiny 

z podkoží do systémové cirkulace.  

 

Závěr 

Subkutánní podáni léčiva je efektivní způsob aplikace léčiv, pro paliativní pacienty obzvláště 

přínosný. Je bezpečný při zohlednění limitujících faktorů a tj. vlastnosti podávaného léčiva a 

stavu pacienta. 

Na závěr bych chtěla říci, že bychom měli vždy myslet na dobro pacienta a vždy najít pro něj 

tu nejlepší cestu léčby a ošetřování.  
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TEORIE DOSÁHNUTÍ MATE ŘSKÉ ÚLOHY – STÁT SE MATKOU/                

MODEL RAMONY MERCEROVÉ 

Mgr. Eva Lorenzová 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a 

porodní asistence. 

___________________________________________________________________________ 

Úvod: Ramona Mercerová svým modelem Teorie dosáhnutí mateřské úlohy – stát se matkou 

excelentně popsala vývoj, kterým prochází ženy, když se stávají matkami. Mercerová 

popisuje faktory, které ovlivňují prožívání mateřské identity a dosáhnutí mateřské úlohy pak 

vidí ve čtyřech po sobě jdoucích fázích. Mercerová své závěry podrobovala přísné kritice a 

zajímala se o to, aby její teorie korespondovaly s praxí založenou na důkazech. Tento model 

Mercerové je využitelný v praxi porodních asistentek, ale také všeobecných sester. 

Cíl práce: Cílem tohoto příspěvku je přiblížit model Ramony Mercerové Teorie dosáhnutí 

mateřské úlohy – stát se matkou. Tento model má své využití zejména u těhotných žen a u žen 

po porodu. Ačkoliv se tento model v zahraničí běžně využívá, v České republice tomu tak 

není. Poster proto přibližuje hlavní myšlenky modelu a také jeho možnou aplikaci do praxe, 

konkrétně do praxe v komunitní péči o ženy po porodu. 

Přehledový příspěvek: Poster představuje autorčinu biografii, koncept modelu, hlavní 

pojmy, definici metaparadigmat, procesuální vývoj dosažení mateřské úlohy a možnosti 

aplikace modelu v praxi. 

Závěr: Když se žena stává matkou, prochází velikou životní změnou. Každé nové ženě – 

matce se mění nejen životní role, ale také životní hodnoty a také sebepojetí. Z ženy se nestává 

matka porodem dítěte, ale je to složitý proces, který začíná již v těhotenství. Pro zdravotníky 

je důležité pochopit tento proces a reagovat na něj (podporovat ženu, umožňovat podmínky, 

aby se žena cítila bezpečně, aby byla ve své nové roli aktivní). Mercerová v závěru svých 

prací doporučuje rozšířit pole pozornosti zdravotníků nejen na těhotné ženy a ženy po porodu, 

ale také celkově na ženy v přechodových obdobích svého života, jako je období menarché a 

klimakteria. Mercerová taktéž poukazuje na to, že ženy – matky jsou stále pod větším tlakem 

na zvládnutí jak role matky, tak své profesionální role a také doporučuje věnovat pozornost 

měnícímu se socio-kulturnímu prostředí, které výrazně ovlivňuje dosažení mateřské úlohy. 
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CELOŽIVOTNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ SESTER PEČUJÍCÍCH O SENIORY S DEMENCÍ 
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Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn 

Cíl studie: Výzkumná studie mapovala přístup všeobecných sester, pečujících často o seniory 

s kognitivní poruchou, ke kontinuálnímu/celoživotnímu vzdělávání za účelem zvyšování 

kvality ošetřovatelské péče a jejich aktivním zapojením do vzdělávacího procesu. 

Soubor a metody: Soubor respondentů tvořily všeobecné sestry ze tří nemocnic: Fakultní 

nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Brno Bohunice a nemocnice Milosrdných bratří 

v Brně. Ve FN Olomouc byla zvolena oddělení Geriatrie a II. Interní gastro-enterologické 

a hepatologické kliniky, poněvadž zde jsou senioři s demencí velmi často hospitalizováni. 

Ve FN Bohunice to bylo geriatrické oddělení a v nemocnici Milosrdných bratří oddělení 

Léčeben dlouhodobě nemocných. Pro vlastní výzkum byl zvolen kvantitativní desing, 

nestandardizovaný strukturovaný dotazník. Celkem bylo rozdáno 124 dotazníků, z nichž 104 

bylo využito ve výzkumném šetření. Data byla zpracována pomocí popisné statistiky 

a Pearsonova chí-kvadrát testu. 

Výsledky: 20,19 % všeobecných sester (VS) z výzkumného vzorku je vzdělaných v oboru 

gerontologie. 91,35 % sester souhlasí s kontinuálním/celoživotním vzděláváním 

zdravotnických pracovníků za účelem zvyšování kvality ošetřovatelské péče. I když je dle 

93,27 % sester umožněno zdravotnickým pracovníkům další vzdělávání zaměstnavatelem a 

99,04 % sester se ve svém oboru aktivně vzdělává, statistická závislost nebyla prokázána. 

Stejně tak nebyla zjištěna závislost mezi získanými znalostmi a dovednostmi v rámci 

kontinuálního vzdělávání sester poskytujících péči seniorům s kognitivní poruchou a jejich 

aplikací do praxe, přitom 71,15 % sester získaných znalostí a dovedností vzděláváním 

využívá v praxi.  

Závěr: Výsledky studie poukazují na pozitivní přístup sester pečujících často o seniory s 

demencí ke kontinuálnímu vzdělávání, ale také na kladný přístup k této problematice i ze 

stran zaměstnavatele. Celoživotní vzdělávání sester, ale i ostatních pečovatelů, posiluje nejen 

odborné kompetence, ale také zvyšuje jejich pracovní spokojenost.  
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NÁZORY SESTER NA ROLI SESTRY V LÉČBĚ BOLESTI 
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Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a 

porodní asistence. 

___________________________________________________________________________ 

Souhrn 

Bolest je jedním z nejčastějších problémů, které sestry v praxi posuzují, řeší a hodnotí. 

Pomocí dotazníku byly zjišťovány názory sester na jejich úlohu v léčbě bolesti. Bylo 

osloveno 238 všeobecných sester pracujících na interně a chirurgicky zaměřeních 

ambulancích a lůžkových odděleních Fakultní nemocnice Plzeň.      

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jako zásadní součást ošetřovatelského procesu vidí 

léčbu bolesti 65 % respondentů a 32 % respondentů ji označilo jako důležitou.                       

24 % respondentů je přesvědčeno, že sestra může ovlivnit míru bolesti u pacienta vždy,         

54 % respondentů si myslí, že často. 20 % respondentů je toho názoru, že mohou ovlivnit 

bolest pouze málokdy. Bylo zjištěno, že pacientovi vždy věří bolest pouze 46 % respondentů 

(53 % ji věří většinou). V odpovědích na otázku, zda dochází k podceňování bolesti                 

u pacientů jejich kolegyněmi a kolegy, 40 % respondentů připustilo, že se s tímto přístupem 

setkává, 6 % respondentů dokonce velmi často.  

Z toho vyplývá, že více než 95 % respondentů vidí léčbu bolesti jako důležitou, ale pouze 60 

% sester ji nepodceňuje.  
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TRÉNINK PAM ĚTI A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ 

Mgr. Lenka Kroupová 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a 

porodní asistence. 

___________________________________________________________________________ 

Úvod 

Vlivem demografické exploze seniorů se stává nutností akceptovat též kvalitu jejich života. 

Nejefektivnějšími nástroji ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské 

populace se stává trénink kognitivních funkcí a relaxujících psychomotorických cvičení, které 

působí preventivně proti Alzheimerově chorobě. Průvodním jevem Alzheimerovy nemoci a 

dalších demencí je nejen postupná ztráta intelektových funkcí, ale takézhoršující se 

vykonávání běžných činností. Úpadku podléhají především komplexnější činnosti, tzv. 

instrumentální. 

Cíl práce 

Cílem trénování paměti a mentálních funkcí je podpora preventivního působení proti 

Alzheimerově chorobě, zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace. 

Hlavním cílem setkávání je nácvik technik a strategií pro lepší fungování v každodenním 

životě seniora, což posiluje sebevědomí účastníků a umožňuje aktivnější sociální kontakt. 

Přehledový příspěvek 

Přehled nových možností diagnostiky paměti a instrumentálních činností dle zahraničních i 

českých testovacích materiálů z Národního ústavu duševního zdraví v Praze. K hodnocení 

kognitivních funkcí se v České republice využíval především test Mini-Mental State 

Examination (MMSE) a test hodin. V současné době se můžeme komplexněji zajímat 

v oblasti Alzheimerovi choroby o další dimenze diagnostiky i tréninku. 

Na základě novodobých poznatků o práci mozkových hemisfér a druzích paměti, je třeba se 

seznámit i s důvody nutnosti procvičování paměti. Na posteru jsou uvedeny nové možnosti ve 

využívání testů u klientů, jako jsou např. Montrealský kognitivní test, který byl vytvořen jako 

rychlý screeningový nástroj pro mírnou kognitivní poruchu. Metoda testuje různé kognitivní 

domény: pozornost a koncentraci, exekutivní funkce, paměť, jazyk, zrakově konstrukční 

schopnosti, koncepční uvažování, počítání a orientaci. 

Addenburgský kognitivní test je zaměřen na záchyt jedinců s podezřením na syndrom 

demence. Významné postavení zaujal z důvodu možnosti rychlého získání informací o 

celkovém stavu pacienta, tak o základních kognitivních funcích (pozornost a orientace, 

paměť, slovní produkce, jazyk, zrakově - prostorové schopnosti). Bristolská škála                          
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aktivit denního života se věnuje posuzování každodenních aktivit u lidí s různými poruchami 

paměti a dalších intelektových funkcí. Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ) obsahuje pouze 

10 položek, jeho vyplnění trvá 1-10 minut. V dotazníku se neposuzuje, postižení určité 

činnosti, ale vyjadřuje se míra soběstačnosti v několika stupních.  

Pečovatelé ocenili jeho jednoduché použití, stručnost, přehlednost a srozumitelnost.  

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging školí specialisty v trénování 

paměti, kteří zajišťují individuální přístup a trénink přizpůsobují schopnostem klienta. 

Trénink vede k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení účastníků kurzů, následně 

se odrazí i ve zvýšení kvality života seniorů, neboť začnou zvládat problémy denního života s 

daleko větším přehledem. Trénink paměti je kombinací kognitivního tréninku a relaxujících 

psychomotorických cvičení. Zároveň plní funkci platformy sociálního kontaktu se stejně 

motivovanými vrstevníky. 

Cílem je naučit seniory techniky a strategie, které budou moci využít v jejich každodenním 

životě. Využívají „Terapii příjemného šoku“, kdy prostřednictvím koncentračních cvičení a 

používáním komplexních paměťových strategií, asociací a vizualizací ve spojitosti 

s paměťovými technikami ověří funkčnost své paměti. Přístup vede k okamžitému zvýšení 

sebevědomí a následně ke zvýšení kvality života seniorů.  

Senioři se učí v rámci tréninkového programu využívat mnemotechniky. Kapacita krátkodobé 

paměti člověka je limitována 5-9 informacemi při jednom vjemu. Pracovní krátkodobá paměť 

zpracovává obrovské množství informací, nepřetržitě též přicházejí informace do pracovní 

krátkodobé paměti, která musí disponovat volnou kapacitou pro  přijetí nových informací. 

Není v silách člověka zvýšit kapacitu krátkodobé paměti, ale pomocí mnemotechnik dochází 

ke zlepšení spolupráce mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí. Mnemotechniky zajistí 

uložení informace do dlouhodobě paměti za použití technik  

asociace a vizualizace. Další technika s názvem Loci zajišťuje obecné zapamatování 

informací na základě popisu známého prostoru. Informace si zapamatujeme v přesně 

stanoveném pořadí. Akronymum je tvořeno z počátečních písmen slov, která si chceme 

zapamatovat. Akrostika představují celé věty, ve kterých jednotlivá slova začínají stejnými 

písmeny jako informace, kterou si chceme zapamatovat a vybavit. Při metodě zapamatování 

tváří a jmen se využívá zpracování infromací levou i pravou hemisférou. Pro zapamatování 

čísel se volí „chuting“, tedy mnohaciferné číslo se rozdělí na menší celky a abstraktní čísla 

konkretizujeme na základě asociací a vizualizací. Technika zapamatování prvního písmene se 

volí při velké rychlosti sdělování informací. Techniku zapamatování pomocí příběhu 

používáme tehdy, když si potřebujeme zapamatovat informace, mezi kterými neexistuje žádná 
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souvislost. Kategorizace je metoda využívaná, pokud si potřebujeme zapamatovat velké 

množství informací. Systém paměťových háčků se využívá vytvořením vizuálních asociací 

k paměťovým háčkům.  

V současné době neumíme vyléčit Alzheimerovu demenci, ale již známe možnosti oddálení 

jejích devastujících účinků – vytvořením si rezervní mozkové kapacity.  

Závěr 

Trénování paměti se stává efektivním nástrojem proti mentální deterioraci u stárnoucí 

populace prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových 

strategií. Zajišťuje soběstačnost a nezávislost seniorské populace a z hlediska jedince 

představuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí. 
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___________________________________________________________________________ 

Problematika, východiska 

Podle Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu Akademie věd ČR (2012) žije 

v České republice asi 60.000 Vietnamců a tvoří tak pomyslnou první příčku v počtu cizinců, 

kteří zde žijí nejdéle, v průměru 8 let (1). Ovšem jejich komunita je dle nich samotných až 

třikrát větší. 

Vietnamci jako národ mají diametrálně odlišný životní styl od kulturního pojetí v Čechách             

a na Slovensku. Jsou velmi uzavření a mezi typické rysy vietnamského národa patří národní 

hrdost a udržování lidových tradic.(2) 

Poskytování komunitní ošetřovatelské péče ve vietnamské komunitě vyžaduje mmj. nutnost 

komunikace s rodinou nemocného a znalosti z oblasti transkulturní ošetřovatelské péče, 

protože reagování na zdraví a nemoc není jen záležitost biomedicínská, ale také 

psychosociální, kulturní, etnická a náboženská. (2, s. 38) 

Autoři publikací, zabývající se multikulturními a transkulturními problémy uvádějí, že 

hlavním zdrojem nesprávné, nedostatečné či problematické péče o pacienty z cizích kultur je 

hlavně nedostatek porozumění a tolerance. Pro to, aby ošetřovatelská péče byla poskytována 

kvalifikovaně, kvalitně a citlivě a zároveň respektovala kulturní a sociální různorodost, je 

důležité, aby byla prováděna a poskytována s kulturní způsobilostí, kompetencí. Od  

devadesátých let minulého století je v anglosaských zemích patrná snaha o  vymezení pojmu 

kulturní kompetence, způsobilost. 

Doktorka J. Campinha – Bacote, prezidentka a zakladatelka asociace pro transkulturní péči 

C.A.R.E. v USA, vyvinula začátkem tohoto století nový model ošetřovatelské péče, Model  

rozvoje kulturní způsobilosti.(2,3) Sama autorka definuje dosažení kulturní kompetence jako 

proces, během kterého zdravotník neustále usiluje o dosažení schopnosti efektivně pracovat 

v kulturním kontextu jedince, rodiny, komunity. Aby se sestry staly kulturně kompetentními, 

musí brát ohled na kulturní přání, kulturní uvědomění, kulturní vědomosti, kulturní 

dovednosti a kulturní setkání. Musí si samy klást otázky:  
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• Kulturní uvědomění: Jsem si vědom/a své předpojatosti a předsudků vůči jiné kulturní 

skupinám, stejně jako rasismu a jiných "ismů", ve zdravotnictví? 

• Kulturní dovednosti: Umím provést kulturní posouzení citlivým způsobem? 

• Kulturní vědomosti: Mám dostatečné znalosti o světovém názoru na kulturní a etnické 

skupiny a znalosti z oblasti biokulturní ekologie? 

• Kulturní setkání: Posoudil/a jsem odlišnosti face-to-face a dalšími možnostmi 

interakcí u osob s odlišných kultur? 

• Kulturní přání: Opravdu se chci stát kulturně kompetentním? (3) 

Metodika 

Zdroj poznatků o poskytování ošetřovatelské péče ve vietnamské minoritě:  

studium literatury, narativní a polostrukturované rozhovory s členy vietnamské minority, 

pozorování 

Výsledky 

Poster znázorňuje shrnutí všech aspektů Modelu rozvoje kulturní způsobilosti autorky                   

J. C. Bacote v kontextu poskytování ošetřovatelské péče vietnamské minority. 

Diskuze 

Jedním ze specifik péče o občana z vietnamské minority je soudržnost a úzké zaměření na 

rodinu, na pomoc svým blízkým, Vietnamci se vždy postarají o své staré rodiče, nepreferují 

ústavní péči. Rozhodující slovo v rodině mívá muž. Proto je komunitní péče v této minoritě 

preferována a léčbu v zdravotnickém zařízení Vietnamci vyhledávají spíše jen v případě 

závažnějších nemocí apod.  

Mezi faktory, které ovlivňují léčebný a ošetřovatelský proces patří komunikace, resp. 

komunikační bariéry, zvyklosti související s dosavadním životním stylem (výživa, 

vyprazdňování, hygiena, antikoncepce, přístup k mateřství ...). 

V české populaci stále převládají předsudky a stereotypizace, které bohužel mohou pohled na 

poskytování ošetřovatelské péče ovlivnit. Právě při poskytování péče v přirozeném prostředí 

se mohou stereotypy eliminovat a péče se stává kulturní péčí, která vede k podpoře a udržení 

zdraví. Toto je cílem multikulturního ošetřovatelství, které by mělo poskytovat vhodnou a 

účinnou podporu a pomoc ve zdraví a nemoci při respektování specifik každého jedince jiné 

kultury. K tomu je potřeba, aby všeobecné sestry měly vědomosti o multikulturní oblasti a 

vyznačovaly se citlivostí a vnímavostí vůči potřebám klientů z cizích zemí či odlišných 

etnik.(6) 
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Souhrn 

Ošetřovatelská diagnóza Narušené procesy v rodině (00060) je popisována jako změna 

rodinných vztahů anebo fungování (Herman, 2011 ). Diagnóza Narušené procesy v rodině 

(00060) byla implementována do klasifikačního systému v roce 1982. Diagnóza obsahuje 19 

určujících znaků a 10 souvisejících faktorů. V aktuální verzi NANDA International  je 

zařazena v 7. doméně Vztahy mezi rolemi, v 2. třídě Rodinné vztahy (Herman, 2011 ). 

Klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz NANDA International je často v rozporu 

s používáním ošetřovatelských diagnóz v klinické praxi. Důvodem je nedostatek 

validizačních studií (Fehring, 1986). Validizací můžeme potvrdit, že diagnóza přesně odráží 

problémy pacienta, které jsou popsány v definujících charakteristikách (Fehring, 1987). 

Cílem pilotní studie byla validizace vybrané ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy 

v rodině (00060) NANDA International. 

Byl využit Fehringův model validity diagnostického obsahu (Diagnostic Content Validity 

Model). Soubor tvořilo 8 respondentů. 4 expertky - všeobecné sestry - osvědčení k výkonu 

povolání bez odborného dohledu, působení v oblasti domácí péče minimálně 1 rok a splnění 

modifikovaných kritérií pro výběr expertů autorkami Žiakovou a Zeleníkovou dosahujících 

minimálně 4 bodů (Fehring, 1987).  Dále 4 rodinní příslušníci  - osoba starší 18-ti let, rodinný 

příslušník žijící ve společné domácnosti s klientem využívajícím zdravotní péčí poskytovanou 

ve vlastním sociálním prostředí pacienta, kterou je  domácí péče, zahrnující ošetřovatelskou 

péči - minimálně 1 rok  a informovaný souhlas rodinného příslušníka. Pro posouzení 

významnosti diagnostických prvků byl použit měřící nástroj (záznamový arch) obsahující 29 

položek - diagnostických prvků uvedených v klasifikačním systému NANDA-International. 

Při porovnání výsledků skupiny všeobecných sester – expertek  a rodinných příslušníků byl 

nalezen shodný hlavní charakteristický znak  změna ve zdravotním stavu člena rodiny. 

Vedlejší charakteristické znaky označili všichni respondenti shodně celkem v 8 případech. 
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Validizace ošetřovatelské diagnózy Narušené procesy v rodině nebyla v České republice ani 

v zahraničí dosud validizována. Všeobecné sestry - expertky stanovily celkem 15 

charakteristických znaků za hlavní, 14  za vedlejší. Rodinní příslušníci určili pouze 3 znaky za 

hlavní, 19 za vedlejší a 7 znaků za nevýznamné. Shodně oba soubory respondentů určily 

hlavním znakem změnu ve zdravotním stavu člena rodiny, ostatní shodné znaky považovaly 

za vedlejší.  
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Souhrn  

Profese všeobecné sestry je fyzicky i psychicky velmi náročná a slaďování profesionální role 

s rolí matky a manželky je velmi obtížné, i protože se k těmto povinnostem připojilo 

celoživotní vzděláváním. Výsledky výzkumu ukázaly, že sestrám na povinnosti celoživotního 

vzdělání vadí především finanční zatížení a nedostatek volného času. Dalším výrazným 

problémem je lokální dostupnost vzdělávacích akcí. Těmto problémům lze čelit online 

vzděláváním určeném pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví.  On-line přednášky jsou 

dostupné na celém území České republiky, což eliminuje potřebu dojíždět.  Ve virtuální 

učebně student vidí lektora jeho prezentaci a komunikuje s ním pomocí chatu. Lektor reaguje 

na studenty stejně jako v klasické učení. Virtuální učebna obsahuje mnoho interaktivních 

prvků a lektor může podporovat svou prezentaci audio-vizuálními prvky a zapojit tím 

studenty do výuky.  

Klí čová slova: online vzdělávání, všeobecná sestra, celoživotní vzdělávání, informační 

technologie, vzdělávání sester  

 

Úvod 

Všeobecné sestry jsou největší skupinou osob poskytující zdravotnickou péči. Profese 

všeobecné sestry je fyzicky i psychicky velmi náročná a slaďování profesionální role s rolí 

matky a manželky je velmi obtížné, i protože se k těmto povinnostem připojilo celoživotní 

vzděláváním. Sestrám na povinnosti celoživotního vzdělání vadí především finanční zatížení 

a nedostatek volného času. Dalším výrazným problémem je lokální dostupnost vzdělávacích 

akcí. Těmto problémům lze čelit online vzděláváním učené pro nelékařské pracovníky ve 

zdravotnictví.  Práce je zaměřena na online přednášky, které jsou dostupné pro studenty přes 

internetovou síť, výuka probíhá na živo a nejde tedy o záznam ani o e-learning.  

 

Cíle 

1. Zjistit jaké formy vzdělávání jsou preferovány všeobecnými sestrami. 

2. Zmapovat motivaci studentů  k využívání online vzdělávání. 
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Metodika 

K získání sběru dat pro kvantitativní výzkumné šetření technikou dotazníku. Dotazník byl 

určen studentům účastnící se online vzdělávání. Dotazník obsahoval celkem 25 otázek. 

Otázky byly zaměřené na identifikační údaje respondentů, jejich motivaci ke vzdělávání a 

jejich názor na online vzdělávání. Výzkumný soubor tvořili studenti Občanského sdružení 

Seppia, které se věnuje online vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí. Na 

dotazníkové šetření reflektovalo 229 respondentů z České i Slovenské republiky.  

 

Diskuse 

Občanské sdružení SEPPIA realizuje online přednášky jak v České republice tak na 

Slovensku, proto je 56 % respondentů z Česka a 44 % ze Slovenka. Online výuka klade 

nároky na posluchače a vyžaduje alespoň minimální IT gramotnost. Lze předpokládat, že 

posluchači online výuky budou zdravotníci mladšího věku, kteří běžně využívají  IT 

komunikace. Největší skupina 42 % dotazovaných byli ve věku 31 až 40 let, naopak 

posluchači do 25 let tvořili pouze 2 % dotazovaných. Náš předpoklad, že online výuku budou 

preferovat mladší posluchači se nepotvrdil.  

Názor respondentů na celoživotní vzdělávání Pozitivním zjištěním je, že většina 

respondentů 96 % se domnívá, že je nutné se celoživotně vzdělávat. Žádný respondent nevolil 

odpověď ne. Respondenti dále hodnotili, jak jsou pro ně jednotlivá kritéria při volbě 

vzdělávací akce významná. Za nevíce významné bylo označena lokální dostupnost vzdělávací 

akce s průměrem 1,83 a za nejméně významné byla označena osoba vyučujícího s průměrem 

3,18. Téma má průměrné hodnocení 1,98, cena 2,33, termín vzdělávací akce 2,38, doporučení 

2,62 a počet kreditů za vzdělávací akci má průměrné hodnocení 3,18.  Z předchozích 

výzkumných šetření je patrné, že sestry si vybírají vzdělávací akce dle svého zaměření 

(Bubníková, Zdrubecká, Víšková, 2007). Bariéry, které respondenti shledávají při vzdělávání 

jsou nedostatek času, problém sladění rodinného  pracovního života a finanční náročnost 

vzdělávání. Tyto překážky odbourá využití online výuky. V pohodlí svého domova se 

seznámí s novinkami v oboru (Binterová, 2012).  

Online výuka O online výuce se respondenti dozvěděli na internetu, od kolegyň a méně 

z odborného časopisu. Je velmi pozitivní, že 73 % respondentů je spokojeno s online výukou 

a 22 % respondentů je spíše spokojeno. Žádný respondent nezvolil ne asi spíše ne. Což je 

pochvala pro celý realizační tým Občanského sdružení SEPPIA. Online přednášky této 

neziskové organizace jsou realizovány ve večerních hodinách, nejčastěji od 19:30 do 21:00 

(Seppia, 2014). Tento čas vyhovuje 56 % respondentům a spíše ano volilo 34 % 
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dotazovaných. Jen 7 % dotazovaných spíše nesouhlasilo a nesouhlasilo. Také většina 

respondentů uvedla, že jsou spokojeni s virtuálním prostředím. Dále respondenti hodnotili 

pozitiva a negativa online výuky. 210 respondentů se domnívá, že největší pozitivem online 

výuky je účastnit se přednášek z jakéhokoliv místa, kde je internet. 88 dotazovaných shledává 

pozitiva online přednášek v možnosti setkání s lektory a posluchači z celé ČR a SR. Finanční 

dostupnost zvolilo 123 respondentů s tím souvisí i to, že 88 respondentů uvedlo nízké 

finanční náklady na vzdělávání, 107 respondentů hodnotí pozitivně online výuku jako inovaci 

a novinku ve vzdělávání, 142 respondentů označilo, že se jedná o zajímavý, atraktivní styl 

výuky, 154 respondentů spatřuje pozitivum v možnosti slaďování pracovního a rodinného 

života.  Motivací k využívání online vzdělávání je pro 219 respondentů dostupnost z domova, 

75 respondentů uvedlo, že je motivuje počet kreditů, pro 155 respondentů je to možnost 

tématu, dle jejich zájmu, 102 respondentů uvedlo nízké finanční náklady, 101 respondentů 

motivuje k online výuce délka přednášek a čas realizace přednášek, jen pro 42 respondentů je 

motivující osoba přednášejícího – lektora. Mezi negativa online výuky zařadili respondenti 

nároky na technické dovednosti studenta, závislost na internetu a na síle připojení, menší 

zapojení do výuky – pouze chat.  

 

Závěr 

V kvantitativním výzkumném šetření jsme se zaměřili na studenty online výuky. Zajímalo nás 

jaká pozitiva i negativa účastníci vzdělávaní vnímají. „Studenti preferují online výuku“ 

Bohužel výsledek nelze generalizovat, z důvodu zkreslení při záměrném výběru výzkumného 

vzorku. Pro výzkumné šetření byli osloveni respondenti, kteří se účastní či účastnili online 

výuky. Tento záměr byl záměrný, protože jsme chtěli naplnit výzkumné cíle této práce a 

zjistit informace o tomto typu vzdělávání. „Nejdůležitějším kritériem při volbě vzdělávací 

aktivity je téma“ V tomto výzkumném šetření bylo zjištěno, že nejdůležitějším kritériem při 

výběru vzdělávací akce je pro respondenty lokální dostupnost akce. Dalším významným 

kritériem je téma a cena. „Studenti jsou spokojeni s online výukou“ Studenti jsou spokojeni 

s online výukou i s virtuálním prostředím, kde jsou online přednášky realizovány. Shledávají 

online výuku dostupnou časově i finančně a považují tento typ výuky za inovativní a 

atraktivní styl výuky. „Studenti považují nízké finanční náklady jako pozitivum online výuky“ 

Studenti označili online výuku jako finančně dostupnou a uvedli, že jim tento typ výuky 

snižuje náklady na vzdělávání. „Studenti považují závislost na IT jako negativum online 

výuky“ Polovina dotázaných označilo jako negativum online přednášek závislost na internetu 

a na síle připojení a  pětina respondentů uvedla závislost na IT.    
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Souhrn 

Sestry tvoří největší profesní skupinu, která působí v ošetřovatelství. Toto postavení vyžaduje, 

aby sestra zvládala komunikaci se všemi lidmi, se kterými přijde při své profesi do styku.  

Pacienti se zajištěnými dýchacími cestami tvoří specifickou skupinu, se kterou sestry 

komunikují a komunikace s těmito pacienty vyžaduje zvláštní přístup a dovednosti.  Pacient, 

který ztratil schopnost verbálně komunikovat je odkázán na neverbální projevy nebo 

alternativní komunikaci. Je na sestře, kterou alternativu k dorozumívání mu nabídne, aby 

mohl vyjádřit své potřeby a ona tak zajistila jeho spolupráci při procesu uzdravování. Sestra 

se stává prostředníkem mezi pacientem a okolním světem, rodinou a ostatním ošetřujícím 

personálem. Cílem našeho výzkumu bylo zmapovat komunikační dovednosti sester s pacienty 

se zajištěnými dýchacími cestami a zjistit dostupnost a používání alternativních 

komunikačních technik a pomůcek s těmito pacienty. Účelem bylo zjednodušení 

dorozumívání a plynulé provádění ošetřovatelských intervencí. Na základě problému, jsme si 

stanovili dílčí cíle průzkumu a poté jsme si vytyčili 4 průzkumné otázky, které jsme si poté 

ověřovali pomocí dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 28 otázek. První 4 otázky se 

vztahovaly k identifikaci zkoumaného souboru (věk, pohlaví, délka praxe, nejvyšší dosažené 

vzdělání). Následující otázky byly zaměřeny na komunikační dovednosti sester, na 

komunikační bariéry u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami a jejich nejčastější 

alternativní způsob komunikace. Dále jsme se zaměřili na dostupnost a využívání 

alternativních pomůcek při komunikaci s pacienty se zajištěnými dýchacími cestami. 

Zjišťovali jsme také, zda sestry vnímají komunikaci s intubovanými pacienty a pacienty s 

tracheostomií jako překážku v provádění ošetřovatelských intervencí. Vzorek respondentů 

tvořily sestry pracující ve Fakultní nemocnici v Plzni na odděleních intenzivní a resuscitační 

péče. Celkem bylo předáno 150 (100%) dotazníků. Zpět jsme získali 120 dotazníků (80%), 10 
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dotazníků (8,3%) jsme vyřadili pro neúplnost vyplněných údajů. Výsledky byly zpracovány 

ze 110 (73,3%) správně vyplněných dotazníků. 
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