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Abstrakt: 

V době, kdy téma interdisciplinární spolupráce zdravotníků nelékařů dosahuje nových 

rozměrů zájmu, vyvstává otázka, jak na konkrétním pracovišti vlastně postupovat, aby byl 

naplněn koncept této mezioborové spolupráce. Co znamená interdisciplinární tým v dnešním 

zdravotnictví? Kteří profesionálové jsou jeho členy, a jaké jsou jejich role v tomto týmu? Co 

vede zdravotnická zařízení k zavádění konceptu mezioborové spolupráce do praxe? A jaké 

jsou konkrétní přínosy tohoto stylu práce pro zdravotnická zařízení?  

Cílem diplomové práce je shrnout poznatky o interdisciplinární spolupráci zdravotnických 

pracovníků nelékařských profesí a popsat mechanizmy, které ovlivnily žádoucí spolupráci 

těchto zdravotníků na konkrétním pracovišti. V textu je popsán proces zlepšování týmové 

spolupráce mezi zdravotníky nelékaři jednoho interního oddělení. Jsou zaznamenány aktivity, 

které byly vyvíjeny s cílem zlepšit tuto spolupráci a blíže jsou analyzovány ty z nich, které 

měly vliv na změnu sledovaných charakteristik interdisciplinární spolupráce. Participace 

všech zdravotníků při zavádění změn byla jednou z podstatných znaků zvoleného 

výzkumného přístupu, kterým byl akční výzkum.   

 

Klíčová slova: 

Interdisciplinární tým, mezioborová spolupráce, zdravotnický pracovník nelékařských profesí, 

akční výzkum. 

 

 

Abstract: 

At a time when interdisciplinary collaboration of health care professionals is reaching new 

levels of interest, questions about new approaches of its implementation in the set up health 

settings are being raised: What does interprofessional team mean in todays health care? Who 

are the members of the modern interdisciplinary team and what are the roles of the 

professionals in the team? What are the reasons for implementation of interdisciplinary 

collaboration? And what are the benefits to the particular department?  

The aim of the thesis is to summarise the knowledge on interprofessional collaboration of 

health care professionals (excluding doctors) and describe mechanisms which influence 

desirable cooperation among these professionals in a specific workplace. In the text, the 

process of development of interdisciplinary collaboration in a medical in-patient department is 

described. Activities performed to improve the collaboration among the health care staff are 

discussed. Those interventions, which had an impact on the particular characteristic of 
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interprofessional collaboration that was studied, are analysed. Participation in the project of 

all health care professionals from the ward was one of the major characteristics of the research 

approach, known as action research.     

 

Keywords: 

Interdisciplinary team, interprofessional collaboration, health care professional, action 

research. 
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T E O R E T I C K Á   Č Á S T 

 

ÚVOD 

Struktura zdravotnických organizací se v posledních letech mění. Jednotliví zdravotníci mají 

mnohem větší autonomii, povinnosti a odpovědnost. Tito profesionálové vytvářejí týmy, ve 

kterých je často zastoupeno několik funkcí a jejichž posláním je péče o pacienta. Naplno dnes 

zažíváme dopad rozvoje technologií ve zdravotnictví se všemi důsledky, které to má pro 

povahu práce. Podle Hayese je schopnost lidí vyrovnávat se s rozsáhlými a rychlými změnami 

v medicíně posilována mimo jiné i prací v týmech. Zde dochází k rozložení pracovní 

odpovědnosti mezi jeho členy, a významným způsobem je tak například snižována míra stresu 

dopadajícího na jednotlivé zdravotníky. (17, s. 21)  

Diplomová práce diskutuje téma interdisciplinární spolupráce zdravotnických pracovníků 

nelékařských profesí. V teoretické části je nejprve definován interdisciplinární tým. Pozornost 

je věnována specifickým znakům takového týmu v prostředí zdravotnického zařízení. 

V dalším textu je charakterizována mezioborová týmová spolupráce. Jsou zde uvedeny 

důvody zavádění tohoto stylu práce do zdravotnické praxe, následuje také popis výhod a 

úskalí aplikace této koncepce. Role jednotlivých zdravotníků, kteří utváří mezioborový tým 

ve zdravotnickém zařízení, jsou specifikovány v poslední kapitole teoretické části diplomové 

práce. Je zde uvedena charakteristika práce zdravotníků nelékařů, stručná historie jejich 

vzdělávání, a také náplň činností zdravotníků v interdisciplinárním týmu na nemocničním 

oddělení.    

S rostoucí naléhavostí zavádění týmového interdisciplinárního přístupu ve zdravotnictví se 

zvyšuje poptávka po návodu na aplikaci takového konceptu do praxe s přihlédnutím 

k individuálním odlišnostem jednotlivých pracovišť. Výzkum, který je popsán v praktické 

části diplomové práce, diskutuje organizační, personální a jiné otázky související s efektivní 

mezioborovou spoluprácí zdravotníků na konkrétním nemocničním oddělení. Výzkumem 

byly zmapovány mechanizmy působící na žádoucí podobu interdisciplinární spolupráce 

zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v podobě stanovené samotnými zaměstnanci 

pracoviště.   
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1. INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ 

Týmový přístup je dnes jednou ze základních podmínek efektivní péče ve zdravotnických 

zařízeních. (42, s. 918; 48, s. 358) V době, kdy si společnost uvědomuje omezenost zdrojů ve 

zdravotnictví, kdy dochází k úpravám počtu zaměstnanců v souvislosti s poskytováním 

služeb, a kdy management vybízí zaměstnance ke zvyšování produktivity, je pochopení 

významu týmové spolupráce mezi zdravotníky velice důležité. Zvláště ve zdravotnictví si 

musíme být vědomi, že zvyšování úrovně vnitřních vztahů ve zdravotnických kolektivech je 

především v zájmu pacientů, neboť přináší zlepšení léčebně preventivní péče. Nelze však 

přehlédnout, že přináší i prospěch zdravotníkům. Zlepšená úroveň pracovních vztahů, 

vytváření příznivého prostředí v zaměstnání, a vzájemné pozitivní interpersonální vazby 

přinášejí také větší uspokojení z práce. (18, s. 211) 

 

Zatímco skupinová práce je ve zdravotnictví dlouho zakořeněným přístupem, vytváření týmů 

napříč specializacemi se v našich podmínkách objevuje až v posledních letech. Autoři 

publikací o týmové práci se shodují v rozdílech mezi skupinou a týmem. Jedním 

z popisovaných rozdílů je kupříkladu řešení problémů. Zatímco v týmu převládá skupinová 

diskuse s cílem nalézt společné řešení, skupina je charakteristická ponecháním konečného 

rozhodnutí v rukou vedoucího. (26, s. 15; 48, s. 360; 30, s. 14) Se zmíněným přístupem 

skupinové práce se často setkáváme ve zdravotnických zařízeních, avšak i zde dochází 

k pozvolnému vývoji. Důvodů pro změnu je celá řada, z těch co uvádí Bay se dá mnoho 

aplikovat na zdravotnictví: (4, s. 10) 

- stále méně času – projevuje se tlak na zkracování doby hospitalizace pacientů, a tedy 

je celkově méně času na práci s pacientem, což vyžaduje mobilizaci všech dostupných 

zdrojů k dosažení výsledků péče v co nejkratším čase. Tým složený ze zdravotníků 

s odlišnou specializací zvyšuje efektivitu práce a vede ke zkrácení doby hospitalizace 

zajištěním komplexní zdravotnické péče, (2, s. 456) 

- nárůst konkurence – zvyšuje se počet ziskových organizací poskytujících 

specializovanou zdravotnickou péči, je patrná větší angažovanost pacientů v péči 

spojená se zvyšováním požadavků na kvalitní služby apod. V takovém prostředí je 

zvýšený nárok společnosti po odborné práci zdravotníků, kteří pro zabezpečení 

kvalitní péče nutně potřebují spolupracovat v týmu, aby byla zaručena celistvost 

požadovaných zdravotnických a zdravotně-sociálních služeb, 
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- zvyšující se komplexnost a provázanost péče – stárnutí populace se odráží na 

charakteru poskytovaných zdravotnických služeb, které se stávají komplexnější, a tedy 

vyžadují spolupráci několika vědních disciplín při řešení případu pacienta. Příkladem 

jsou multidisciplinární týmy zdravotníků v hospicových zařízeních ve Velké Británii, 

nebo týmy sestavené z profesionálů, kteří se podílejících na propuštění pacienta 

z nemocnice, jako je tomu ve Švédsku. Zdravotníci se zde schází při tzv. 

propouštěcích konferencích – „discharge conferences“, (8, 13) 

- změna hodnot ve společnosti – ukazuje se sklon k vyhledávání nových 

interpersonálních vazeb v zaměstnání, nárůst zájmu o odbornou literaturu i 

z okrajových oborů, objektivní kritika nových přístupů v prostředí otevřené diskuse. 

Toto prostředí je živnou půdou pro rozvoj mezioborových týmů ve zdravotnictví, kde 

se pomalu stírají profesionální hranice a pracuje se spíše s klientem v jeho celostním 

pojetí, než jen s částí organizmu, která byla postižena chorobou, 

- razantní technologický rozvoj – vysoká specializace ve zdravotnictví vyvolává potřebu 

po doškolování personálu, který se stává neoddělitelnou součástí širších 

mezioborových týmů. Ve zdravotnictví se tak ukazuje být tendence k zajištění 

komplexnosti služeb pomocí synergie profesionálů z jednotlivých oborů.   

 

 

1.1 Definice 

Mnoho zdravotníků se domnívá, že pracuje v týmu a přesto cítí, že jejich tým není tak dobrý 

jak by měl být. Týmová práce je běžná v pomáhajících profesích a je doporučována jako 

prostředek ke zlepšování poskytovaných služeb. (46, s. 17; 47, s. 10; 48, s. 358) Liší se od 

tradičního, striktního, autoritativního řízení, které je ve zdravotnictví, ke škodě věci, stále 

časté. Týmová práce povzbuzuje lidi k k větší profesionalitě a plnému převzetí odpovědnosti, 

což si dnešní zdravotnictví naléhavě žádá.  

Interdisciplinární tým je určitým podtypem týmu, tedy pro jeho vymezení je nutné se nejprve 

seznámit s popisem týmu jako takového. Přestože jednoznačné vymezení pojmu tým 

neexistuje, je možné vyjmenovat některé znaky, které se objevují v nejrůznějších jeho 

definicích.  
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 „Tým tvoří tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci, vnímají společnou identitu, 

přijímají kolektivní normy a cíle, uvědomují si jeden druhého. Týmy většinou mají časové, 

finanční a materiální limity.“ (26, s. 12) 

 

Škrlovi ve své publikaci uvádí následující definici týmu: „Jde o menší počet lidí, kteří se 

vzájemně doplňují ve svých dovednostech, zaměřují se na společný cíl, mají společné 

výkonnostní záměry a společnou odpovědnost.“ Dále v popisu týmu pokračují myšlenkou, že 

výkonnost je hlavním cílem skutečného týmu, a že je důležitá vzájemná odpovědnost za 

výsledek týmové práce. (48, s. 359)    

 

Hayes koncipuje tým v rovině delegování a zplnomocnění osob. „Podstatou týmové práce je 

převést odpovědnost na pracovní týmy tak, aby mohly plnit své úkoly, aniž by neustále 

musely žádat vyšší složky organizace o schválení.“ (17, s. 20)  To tedy znamená, že týmy 

musí být dostatečně autorizovány k tomu, aby se v každodenní praxi mohly samostatně 

rozhodovat, a musí mít dostatečnou moc k tomu, aby mohly zajistit řádné plnění úkolů. 

S rostoucí individuální odpovědností pracovníků ve zdravotnictví se tak zdá být týmová práce 

velice vhodným principem.   

 

Payne diskutuje tým jako „prostředek k naplnění žádoucích aktivit.“ Tým je podle něj způsob 

koordinace individuálních aktivit jeho členů, tedy jako tým je označován spíše způsob 

práce/myšlení, než charakteristika nějaké skupiny. (38, s. 5)  

 

Interdisciplinární tým je v literatuře specifikován jako „skupina nezávislých zdravotnických 

profesionálů, kterými jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, nutriční terapeuti a 

další. Tito sdílí společný účel svého odborného konání, jsou společně zodpovědní za péči a 

chápou svou i roli ostatních při poskytování služeb.“ (42, s. 918) 

 

Definice interdisciplinárního týmu podle Heidenthal nezahrnuje do týmu pouze zdravotníky, 

ale všechny, kdo se na péči o pacienty podílí. „Jde o takový tým, který se skládá z lidí, kteří 

společně pracují k dosažení vytyčeného cíle, a kteří potřebují jeden druhého k dosažení tohoto 

cíle.“ (18, s. 214) V tomto pojetí je jako člen týmu chápán také pacient a jeho rodina. Bez 

jejich účasti by totiž veškeré intervence zdravotníků postrádaly žádoucí adresnost. 
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„Interdisciplinární přístup představuje integraci poznání, které využívá znalostí, vyplývajících 

z několika vědních disciplín.“ (27, s. 45) 

 

 

1.2 Vymezení pojmu ve zdravotnickém zařízení 

Zdravotnické zařízení je složitá organizační jednotka, složená z mnoha odborných úseků 

(oddělení). Vzhledem ke svým úkolům jsou tato oddělení složena z pracovníků různých 

odborností. Rozumí se tím, že se na péči o pacienta na konkrétním oddělení podílí několik 

profesionálů ze vzájemně izolovaných vědních disciplín.  

 

Interdisciplinární tým je široký pojem. Slovo interdisciplinární je složeno ze dvou slov. 

Disciplína, což znamená odvětví nebo obor činnosti, a inter, z latiny, vyjadřující mezi. Jedná 

se tedy o mezioborový tým.  

Zdravotní péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky, kteří se liší svou odborností a 

kvalifikací, z čehož vyplývají jejich odlišné kompetence. Rozvoj vědeckého poznání působí 

na růst významu jednotlivých odborníků v každodenní péči o pacienty. Tak, jak se prosazují 

nové léčebné postupy, zdokonaluje se zdravotnická technika a jsou používány zcela nové 

prostředky v péči, tak se prohlubuje i proces specializace v profesionální struktuře 

zdravotnických pracovníků.  

 

Následující dva schématické obrázky znázorňují vývoj pojetí interdisciplinárního týmu ve 

zdravotnictví. První obrázek v pořadí znázorňuje situaci, kdy je interdisciplinární tým chápán 

velice úzce, tedy jako tým složený ze zdravotní sestry a lékaře, či lékařů různých odborností 

mezi sebou. Další zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí (ZPNP - fyzioterapeut, 

nutriční terapeut atp.) pracují spíše samostatně. Na následujícím obrázku je patrný vývoj 

interdisciplinárního týmu, kdy jsou již do péče o pacienty zapojeni všichni jmenovaní 

zdravotníci. 
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Schéma  č. 1 – Interdisciplinární tým 1 

 

 

 

Schéma č. 2 – Interdisciplinární tým 2 

 

 

 

Interdisciplinární tým je tedy složen z profesionálů s odlišným vzděláním a specializací ve 

zdravotnictví. V textu této práce je takový tým ještě dále specifikován, a to jako odborný tým, 

který se skládá ze zdravotnických pracovníků nelékařských profesí z různých oddělení 

nemocnice, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti pro poskytování péče pacientům. 

 

 

1.3 Specifika interdisciplinárního týmu  

V mnoha ohledech se interdisciplinární tým od běžného týmu neliší. Jsou však patrné jisté 

odchylky, kterých je nutné si ve zdravotnictví povšimnout. Následující text shrnuje ony 

odlišné aspekty interdisciplinárního týmu. 
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Prvním specifikem interdisciplinárního týmu ve zdravotnictví je jeho složení. Členové 

takového týmu jsou z odlišných pracovních skupin (odborností), což většinou představuje 

vyšší míru autonomie u jednotlivých osob. Členové těchto odlišných pracovních celků jsou 

vzděláváni a socializováni v rámci vlastních pracovních skupin, a tak často používají 

odlišných teoretických a praktických směrů. Tato skutečnost se v praxi potvrzuje i na tom, že 

zástupci jednotlivých profesí vnímají a posuzují potřeby klientů na základě svého 

profesionálního vhledu, jak píše také Macková. (34, s. 27)  

Právě odlišnost profesionální základny jednotlivých členů interdisciplinárního týmu může 

však být asociována se spokojeností pacientů a s vyšší mírou úspěšnosti v oblasti vytýčených 

cílů. Přínosem existence takového týmu je široká odborná perspektiva konkrétního případu 

pacienta, která slibuje lepší výsledky ošetřovatelské péče (blíže viz. pozitivní aspekty 

interdisciplinární spolupráce). (25, s. 370) 

 

Druhá odlišnost mezi tradičním a interdisciplinárním týmem ve zdravotnictví je spatřována 

v oblasti aspektů organizace. Často se ve zdravotnickém zařízení (nemocnici) setkáváme se 

situací, kdy jsou některá odborná odvětví chápána jako dominantní, vrhající stín na jiné 

zdravotnické disciplíny. To může vyvolat odlišné pohledy na jednotlivé profese, což se 

projeví v týmové práci. Gladkij tuto skutečnost komentuje a upozorňuje na konflikty 

vznikající mezi jednotlivými zdravotnickými obory. Ty prý pramení z pocitu, že jedině vlastní 

obor dělá skutečně užitečnou práci. Přitom možnosti zdravotnických, sociálních, zdravotně-

sociálních intervencí jsou stejně životaschopné, avšak, ke škodě věci, mnohdy závislé na 

nevhodném uspořádání zdrojů a dalších nepříznivých faktorech. (10, s. 164) 

 

Zatřetí, interdisciplinární tým se ve zvýšené míře potýká s nejistotou v postavení jednotlivých 

jeho členů. Tento stav vzniká v posledních letech s nárůstem specializací zdravotníků 

nelékařů. Nové disciplíny přichází do prostředí zaběhlého režimu, kde nebyla 

specializovanost zdravotnického personálu příliš obvyklá. V prostředí zdravotnického zařízení 

není často jasné, zdali má například zdravotní sestra, sociální pracovník, nutriční terapeut 

stejné postavení v péči o pacienty. A tak je pochopitelné, že může být toto postavení 

jednotlivých profesionálů v týmu hodnoceno v souvislosti s jejich platným obecným 

chápáním v daném zařízení, což sebou přináší jistá úskalí. 

Popisovaná nejistota spojená s odlišným vnímáním postavením zdravotníků 

v interdisciplinárním týmu má i své historické opodstatnění. Ještě v donedávna byl tým ve 

zdravotnictví složen pouze z lékaře a sestry, ostatní zdravotníci (sociální pracovník, 
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fyzioterapeut atp.) spolupracovali buď s lékařem samotným (zejména fyzioterapeut), anebo se 

sami obraceli přímo na pacienta, se kterým mnohdy řešili problémy téměř za zády ostatních 

zdravotníků.  

Nerovnováha mezi jednotlivými členy interdisciplinárního týmu může být také spojena s další 

problematikou. Ve zdravotnických týmech se totiž často vyskytuje fenomén, který Payne 

popisuje jako „orientace na vedoucího“. Zdravotníci nelékaři jsou zvyklí na podřízenou 

pozici, a pokud není v týmu lékař, který bývá zpravidla vnímán jako vedoucí, mají vždy 

tendenci k určování vůdce týmu. (38, s.105) Takové záměry jsou v rozporu s pojetím týmové 

práce.  

Nové interdisciplinární týmy, které se objevují teprve v posledních letech, jsou složeny ze 

zdravotníků nelékařů, a tak jsou tito profesionálové vystaveni nové výzvě. Být společně 

zodpovědní za svá rozhodnutí, pracovat jako tým, a přece si zachovat svou individuální 

autonomii, která je respektována všemi zdravotníky v daném týmu.   

O stálé diskusi na téma důležitosti jednotlivých profesí v multidisciplinárním týmu hovoří i 

Macková, která usuzuje, že v týmu, který pracuje s pacienty, je potřeba znalostí a vědomostí 

každé profese. (34, s. 28)  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tým složený z profesionálů s odlišnou odborností vykazuje 

drobné odchylky od běžného týmu. Pro chod zdravotnického zařízení, které zaměstnává lidí 

pracující v týmech, je podstatné tyto aspekty interdisciplinárního týmu pochopit a na ně 

reagovat. V literatuře je popsáno několik jednoduchých přístupů v práci s multidisciplinárním 

týmem, které jsou diskutovány v následujícího textu. 

 

 

1.4 Jak se vypořádat se specifiky interdisciplinárního týmu  

Pro vypořádání se s možnými problémy, vyvstávajícími v souvislosti s odlišnou kulturou 

jednotlivých profesionálů v multidisciplinárním týmu, doporučují autoři následující opatření:  

(38, s. 245 – 247; 6, s. 27 - 28) 

- Respektovat individuální přínos zdravotníka pro tým – má se zato, že každý člen týmu 

naplňuje čtyři funkce, kterými jsou úkol v týmu, role, pozice v mezilidské interakci a 

vlastní osobnost. (17, s. 30) V případě interdisciplinárního týmu je žádoucí 

respektovat postoj každého profesionála v souvislosti s jeho úkolem v týmu a jednat  

spíše o hranicích společné práce a konkrétních postupech, než se snažit za každou 
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cenu jednoznačně vymezit jeho úlohu. Je tedy velice užitečné orientovat tým na cíle 

spojené s pokroky pacienta. Jak píše Atwal, hodnocení výsledků práce týmu podle 

výsledků činností jednotlivých jeho členů se ukazuje být ve zdravotnictví nesnadné. 

(2, s. 456) 

 

- Zapojit do multidisciplinárního týmu takové zdravotníky, kteří mají silné přesvědčení 

o své profesi, dokáží vysvětlit její poslání, a to naplňují. Pro dobré fungování 

interdisciplinárního týmu je velice důležitá schopnost jednotlivých profesionálů 

demonstrovat praktiky dané specializace. Zdravotník, který ve své primární (odborné) 

pracovní skupině představuje pasivního člena, takového, co nepřichází s novými 

nápady a neúčastní se inovačních procesů, může stejně tak i v interdisciplinárním 

týmu spoléhat na práci druhých. A protože jsou multidisciplinární týmy sestavovány 

z důvodu zajištění komplexní péče, je takový zdravotník pro tým nepřínosný.  

 

- Je-li interdisciplinární tým ovlivněn hierarchií odborností v daném zdravotnickém 

zařízení, nemělo by v týmu docházet k osobnostnímu či profesnímu znevýhodnění 

jednotlivých členů. To totiž může vést například ke znehodnocení dobrých návrhů 

některých členů týmu, jak uvádí také Bay. (4, s. 51) Opatření, která mohou redukovat 

převahu jednotlivce v týmu (či odborné skupiny jako celku), by měla být aplikována 

pro dosažení pracovní rovnováhy v interdisciplinárním týmu. Důležité je i dobré 

načasování, tedy dát všem profesionálům stejný, dostatečný, předem stanovený čas na 

práci. Při prezentaci výsledků společné práce mají mít všichni členové týmu shodný 

čas k vyjádření. Tento přístup podporuje rovné postavení všech profesionálů v týmu. 

 

- Interdisciplinární tým, čelící problémům s postavením jeho členů, by měl věnovat 

zvýšenou pozornost vysvětlení úlohy jednotlivých profesionálů v týmu. Pro naplnění 

této myšlenky se zdají být vhodné prezentace způsobu práce zdravotníka v dané 

specializaci. V tomto ohledu je však mnoho namítáno na časovou náročnost takové 

týmové práce. Zdravotníci, členové interdisciplinárního týmu, musí být na jednom 

pracovišti ve shodném čase, aby si vyslechli přednášku o náplni práce svých kolegů 

v multidisciplinárním týmu. Tuto překážku je možné vyřešit zvýšením důrazu na popis 

aktivit v péči o pacienta u jednotlivých odborníků v rámci společné práce nad 

konkrétním případem pacienta. Vysvětlením intervencí při předávání informací o 

pacientech v mezioborovém týmu se zvýší povědomí spolupracovníků o charakteru 
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specializované péče všech jeho členů, a to bez nároku na zvláštní čas, což potvrzuje i 

Atwal. (2, s. 458)    

  

 

 

2. INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE VE ZDRAVOTNICKÉM 

    ZAŘÍZENÍ 

Každý z členů zdravotnického týmu je jedinec se svými individuálními názory, odbornými 

zkušenostmi a pohledy na zdravotnickou problematiku. Má svá specifická očekávání, kterých 

chce při práci s pacientem dosáhnout. Tato očekávání jsou podřízena cíli, který je společný 

všem zdravotnickým profesionálům bez rozdílu. Cílem zdravotníků všech specializací je při 

poskytování zdravotnické péče vhodnými metodami systematicky a všestranně uspokojovat 

potřeby pacienta ve vztahu k udržení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné 

onemocněním. (46, s. 6) Každý zdravotník bezesporu naplňuje tento všeobecně platný úkol, 

ovšem podoba dílčích aktivit k němu směřujících je odlišná. A to se odráží na celkových 

výsledcích poskytované zdravotnické péče. Jak se ukazuje, je velice důležité zaměřit se ve 

zdravotnictví na pracovní přístupy profesionálů v péči o pacienty. Jedním z moderních a 

efektivních přístupů je právě mezioborová týmová spolupráce. Aplikace tohoto konceptu ve 

zdravotnických zařízeních je spojována se zvyšováním spokojenosti zdravotníků s prací. Jak 

popisuje Heidenthal, zdravotníci intenzivněji pociťují důležitost své práce, a sami udávají, že 

jsou jejich názory v zaměstnání vyslyšeny a respektovány. (18, s. 202) 

 

Přes vědomí výhod mezioborové spolupráce (viz. níže v textu) je v některých zdravotnických 

zařízeních mezioborová týmová spolupráce mezi zdravotníky nedostatečná. Běžná spolupráce 

profesionálů na nemocničním oddělení je závislá na neformálních vazbách pracovníků. 

V praxi se stále můžeme setkat se situacemi, kdy je pacient pod drobnohledem několika 

speciálně vyškolených zdravotníků (zdravotní sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut apod.), 

kteří s pacientem velice zodpovědně pracují v rámci svých kompetencí, avšak bez fungující 

spolupráce často dochází například k duplikaci některých intervencí, a nebo, a to častěji, 

k neposkytnutí péče v potřebném rozsahu.  
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2.1 Definice  

Interdisciplinární spolupráce znamená, tak jak jí popisuje Kolajová, „systematickou integraci 

úsilí jedinců při dosahování společného cíle.“ Jedná se o spojení dvou faktorů: 

- součinnosti – členové týmu současně pracují na společném úkolu a sdílejí 

odpovědnost za výsledek péče, 

- koordinace – spočívá ve společné odpovědnosti za úkol, který je plněn postupně, tzn. 

že někteří zdravotníci vykonávají určitou část úkolu, aby pak mohli intervenovat i 

další členové interdisciplinárního týmu. (26, s. 46; 47) 

 

Interdisciplinární týmová spolupráce je proces, který názorně vyjadřuje obrázek níže. Má 

několik etap. Celý proces začíná stanovením cíle na základě potřeb pacienta, motivů 

jednotlivých členů interdisciplinárního týmu, a také obecných vizí kvalitní péče na daném 

pracovišti a v rámci nemocnice. Následuje fáze správného výběru členů interdisciplinárního 

týmu, a to z hlediska jejich dovedností vyplývajících z dané profese. V dalším průběhu je 

pozornost zaměřena na stanovení plánu aktivit odborné péče. Zde je výhodné, když se mohou 

zdravotníci setkat, aby si dohodli termíny a odpovědnost jednotlivých profesionálů za 

konkrétní intervence. Naplňování harmonogramu aktivit je zaznamenáváno do zdravotnické 

dokumentace pacienta. Průběžně se hodnotí pokroky směrem k naplánovaným cílům. 

V případě potřeby dochází k úpravě původně plánovaných aktivit v závislosti na průběhu 

ošetřování konkrétního pacienta. Podstatnou částí procesu interdisciplinární spolupráce je 

hodnocení práce jednotlivých týmů. Volba indikátorů, podle kterých bude tým hodnotit svou 

produktivitu, je ponechána v rukou každého týmu. Pro podporu spolupráce je však důležité 

sdílet společný úspěch v péči o pacienty.     

 

Schéma č. 3 – Proces týmové spolupráce  
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Otázka mezioborové týmové spolupráce je ve zdravotnictví živým tématem. Postupné 

zvyšující se uplatňování této spolupráce je opodstatněné, mimo jiné má souvislost s vývojem 

trendů ve zdravotnictví. Komplexní myšlení vyžaduje vzdělanost a praktické zkušenosti 

z oboru, jež mají v dnešním vysoce specializovaném zdravotnictví své nutné hranice. Služby 

se stávají složitější a komplexnější, narůstají požadavky klientů, zostřuje se konkurence a 

tradiční metody přestávají vyhovovat. A tak v době, kdy ošetřovatelský management neustále 

vybízí zaměstnance ke zvyšování produktivity a dosažení nejvyšší kvality, přichází více než 

kdy jindy ke slovu také interdisciplinární týmová spolupráce. V dalším textu jsou popsány 

některé charakteristiky dnešního zdravotnictví, které vedou management zdravotnických 

organizací k naplňování konceptu mezioborové spolupráce (nejen) zdravotníků nelékařů.  

 

 

2.2 Důvody pro zavádění konceptu interdisciplinární spolupráce ve  

      zdravotnictví  

V současné době se mnoho organizací zaměřuje na zvyšování kvality svých produktů. 

V české republice se po roce 1989 zvyšuje odpovědnost vedení podniku za kvalitu, což sebou 

přináší mnohá opatření, která mají vliv na chod celé organizace. Jak píše také Gladkij, ve 

zdravotnictví je kvalita poskytovaných služeb velmi citlivým tématem. Zajímá kromě 

poskytovatele zdravotní péče státní správu, plátce zdravotního pojištění a hlavně širokou 

veřejnost, tedy pacienty. (9, s. 289) 

Nové přístupy v řízení zdravotnických zařízení jsou ovlivněny tendencemi k zajištění 

nejvyššího stupně kvality služeb. Jsou popsány níže v textu, protože mají značný význam pro 

rozvoj multidisciplinární spolupráce mezi zdravotníky nelékaři. Kvalita jako samostatná 

dimenze bude diskutována v souvislosti s mezioborovou kooperací v textu následujícím po 

manažerské problematice. 

 

 

A) MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 

Řízená péče 

Od počátku sedmdesátých let minulého století se ve světě úspěšně prosazuje model kontroly 

nákladů - model „řízené péče“. Cílem tohoto konceptu je kromě kontroly nákladů také 

dosažení vysoké kvality lékařské a ošetřovatelské péče a její kontinuita. V konceptu řízené 

péče je pozornost věnována podpoře takových stylů práce, které zabezpečují efektivní 
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využívání zdrojů určených na zdravotnictví. Pochopitelně řeší mimo jiné také problematiku 

interdisciplinární spolupráce. Ta totiž utváří, společně s kontrolou nákladů, páteř celé filozofie 

řízené péče. (48, s. 185) Rozvoj řízené péče v zahraničí i u nás má za následek trvalé změny 

ve způsobu, jakým je pacientům poskytována péče. Větší důraz je kladen na efektivní 

využívání zdravotnického personálu s příslušnou odbornou specializací. Jeden zdravotník již 

dnes není schopen sám zajistit všechny potřebné složky poskytované péče, tudíž i jeho znalost 

nejekonomičtějších postupů v odlišných odvětvích zdravotnictví je omezena. Riziko 

neekonomického využívání zdrojů při ošetřování pacienta je snižováno rozložením práce 

mezi jednotlivé specialisty, kteří jsou v oblasti svého působení informováni o finanční 

náročnosti svých odborných intervencí. Není tedy již možné v modelu řízené péče spoléhat na 

náhodnou spotřebu materiálu/služeb, nýbrž je stále více patrná tendence k jejich účelnému 

spotřebovávání pomocí speciálně vyškolených, erudovaných pracovníků. Ti jsou dle svých 

kvalifikací zařazeni do interdisciplinárních týmů, kde kromě kvality péče zodpovídají i za 

ekonomické nakládání s prostředky.  

Jak píše také Lepiešová, ošetřovatelství je jednou z profesí, kterou si v dnešní moderní době 

bez týmové spolupráce zdravotníků nelze představit. (33, s. 17) Pro zdravotnictví mají 

význam hlavně nástroje řízené péče řešící praktické problémy ve zdravotnických zařízeních. 

Některé z těchto nástrojů řízené péče představují manažerské principy a koncepty, které jsou 

zaváděny na nemocničních odděleních. „Vytváření interdisciplinárních terapeutických týmů 

pro zajištění profesionální péče o pacienty“, tak zní i jedno z doporučení Světové 

Zdravotnické Organizace v oblasti organizace a řízení zdravotnictví. (47, s. 12)   

 

S kontrolou nákladů ve zdravotnictví souvisí i další trend, který podporuje rozvoj 

mezioborové spolupráce. Jedná se o zaměření iniciativ zdravotních institucí na prevenci 

onemocnění. Autoři zabývající se řízenou péčí totiž upozorňují na skutečnost, že k významné 

redukci nákladů na zdravotní péči dochází při účinné prevenci onemocnění obyvatel. (31, s. 

120; 48, s. 184) V nemocnici jde zejména o sekundární a terciární prevenci. Pochopení všech 

faktorů, které mohou ovlivnit zdravotní stav populace, je v dnešním vysoce specializovaném 

zdravotnictví nesnadné. Zdravotníci s odlišnou odbornou průpravou mohou při společné práci 

identifikovat a ovlivnit více takových negativních faktorů, na ně působit, a zvýšit tak 

úspěšnost preventivních programů vedoucí ve svém důsledku k lepším ekonomickým 

výsledkům zdravotnické organizace. Komplexní péče s důrazem na udržení zdraví populace 

je charakteristickým rysem modelu řízené péče.  
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Praxe založená na vědeckých poznatcích (evidence – based practice) 

Ve zdravotnictví je důležité, aby byly veškeré intervence prováděny na základě ověřených 

principů. Pacient i zdravotnický personál mají zájem na tom, aby péče, která je ve 

zdravotnickém zařízení poskytována, splňovala charakteristiky kvalitní péče. Mnoho 

zdravotnických profesionálů v posledních letech začíná akceptovat svou novou roli 

koordinátorů péče v těchto zdravotnických institucích. Chápe svou zodpovědnost za včasný, 

kvalitní a zejména erudovaný zásah do péče o pacienta. S rostoucím počtem speciálně 

vyškoleného personálu se tak ve zdravotnictví setkáváme s novými přístupy a technikami 

v ošetřování. Každý pracovník uplatňuje v rámci svých odborných kompetencí ty nejúčinnější 

postupy péče, které jsou založeny na ověřených výstupech výzkumných prací z oboru. 

Mluvíme tedy o praxi založené na vědeckých poznatcích. Jak popisuje Heidenthal, jedná se o 

takovou zdravotní péči, která je charakterizována jako proces sběru, interpretace, kritiky a 

evaluace výzkumných zpráv a literatury s přímým uplatněním v péči o pacienta. (18, s. 63) 

Aplikace ověřených metod zvyšuje možnost rychlejšího navrácení zdraví a snižuje riziko 

komplikací léčení. (32, s. 236) Je zřejmé, že s vývojem specializací v různých zdravotnických 

oborech není v silách jediného zdravotníka obsáhnout problematiku pacienta bez účinné 

pomoci kolegů v interdisciplinárním týmu. Právě mezi-profesní kooperace je v dnešní době 

předpokladem naplnění celostního pohledu na ošetřovaného s uplatňováním zásad praxe 

založené na nejnovějších vědeckých poznatcích z každého relevantního oboru.  

 

 

B) KVALITA A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 

Systém kvality ve zdravotnictví je chápán jako široký pojem, který se v podmínkách 

zdravotnického zařízení mění na konkrétní aktivity. Podle Gladkije zahrnuje proces tvorby 

postupů, sběru informací, stanovení standardů a vyhodnocení toho, co ve zdravotnictví 

organizujeme jako zdravotní péči a zdravotnické služby. (9, s. 290) 

Ošetřovatelská péče je ve zdravotnickém zařízení oblastí, která se vysokou měrou podílí na 

celkové kvalitě poskytovaných zdravotnických služeb pacientům. Jedním z nejvýznamnějších 

pohledů na kvalitu zdravotnické péče je perspektiva zdravotnického personálu. Tato 

perspektiva v sobě skrývá proces kvalitního vyhodnocení stavu pacienta, léčbu a odbornou 

péči, která je beze sporu ovlivněna stupněm spolupráce zdravotníků v multidisciplinárním 

týmu.  

Kvalita je velice komplexní pojem a má celou řadu dimenzí. V následujícím textu jsou 

diskutovány tyto jednotlivé dimenze v souvislosti s mezioborovou spoluprácí zdravotníků. 
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Efektivita ve zdravotnictví 

Ekonomičnost znamená dosažení očekávaných výsledků s nejekonomičtějším využitím 

zdrojů. V posledních letech se stále více hovoří o krizi zdrojů ve zdravotnictví. Podle Křížové 

je zdravotnictví specifické z pohledu inflace, tedy že náklady a ceny služeb rostou oproti 

jiným odvětvím ekonomiky strměji. Disproporce mezi společenskými zdroji a náklady na 

zdravotní péči narůstá. (31, s. 12) Důraz je mimo jiné kladen na snížení doby pobytu pacientů 

v nemocnici, což představuje značný nápor na koordinační schopnosti manažerů poskytované 

péče. Organizaci práce zdravotníků je stále více nutné přizpůsobovat konceptu sdílené péče, 

tedy takové péče, která využívá odlišných kvalifikací zdravotníků při poskytování odborných 

služeb pacientům. Sestavení týmu odborníků s odlišnou specializací ve zdravotnictví slibuje 

komplexní péči, při které je významně sníženo riziko duplicity či neefektivity výkonů, a tedy 

ve svém výsledku představuje podstatné snížení rizika mrhání omezenými zdroji.  

Za zamyšlení stojí i fakt, že v nynějším systému proplácení zdravotní péče jsou služby a 

pomůcky hrazeny s ohledem na příslušnou odbornost poskytovatele. Vhodnou spoluprácí 

mezi zdravotníky se tak může docílit redukce nákladů nemocničních jednotek spojených 

s potřebnou, avšak v ceníku zdravotních pojišťoven neproplácenou službou pro pacienta. 

Příkladem je péče o pacienta diabetika, který může z indikace odborníka (edukační 

diabetologická sestra) používat inzulínové pero a snížit tak spotřebu jednorázových stříkaček 

na pracovišti, kde je hospitalizován.  

O snížení nákladů na poskytovanou péči hovoří v souvislosti s kvalitou také Gladkij. 

Zajištěním podmínek pro naplnění koncepce mezioborové spolupráce zdravotníků se zvyšuje 

pravděpodobnost dosažení cílů zlepšování kvality, mezi něž patří omezení nevyužitého času a 

navýšených nákladů spojených se špatnou kvalitou konkrétního zdravotnického výkonu či 

služby. (9, s. 334) Je-li služba poskytována odborníkem, bývá cílená a přiměřená. Oproti  

nahodilé službě zdravotníka bez specializace se pochopitelně liší.   

Výhody interdisciplinární týmové spolupráce zmiňuje v souvislosti s redukcí nákladů na 

zdravotní péči i Škrlovi. Popisují problematiku více z interpersonálního pohledu. Zdůrazňují 

dopady týmové práce na finanční zatížení zdravotnického zařízení. „Jednou z největších 

předností týmů je skutečnost, že jejich existence často umožňuje snížení nákladů na řízení 

tím, že zjednodušuje vztahy mezi jednotlivými zdravotníky.“ (48, s. 365)   

  

Vhodnost péče 

Další dimenzí kvality je vhodnost péče, která vyjadřuje relevanci ošetřovatelské péče a služeb 

k potřebám pacientů. Stárnutí populace, zvyšování incidence a prevalence nádorových 
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onemocnění a dalších chronických onemocnění (49) jsou důvody, které vedou k odklonu 

zdravotnické péče od modelu (vy)léčení spíše k modelu kontroly symptomů, maximalizaci 

soběstačnosti pacientů a zajištění kvality jejich života. Pomoc pacientům a jejich rodinám 

zvládat chronická onemocnění je náplní práce každého zdravotnického profesionála. 

Zvyšující se potřeba znalostí a dovedností potřebných pro poskytnutí komplexní péče 

takovým pacientům vede ke stálému rozvoji specializací zdravotníků. Specializace umožňují 

hlubší vhled do problémů z pohledu jednotlivých vědních disciplín, a je tak zaručena jejich 

aplikace u pacientů v příslušném čase. Tuto skutečnost potvrzuje také Hall. (14, s. 873)  

Pro utilizaci znalostí a dovedností zdravotníků s odlišnou specializací je mezioborová 

spolupráce více než předpokladem, stává se podmínkou kvalitní péče, zejména pak péče o 

seniory. Složení zdravotnického týmu musí respektovat potřeby zdravotního stavu pacienta, 

tedy není možné opomenout specialisty, kteří se zabývají problémy spojenými se zdravotním 

stavem občanů vyššího věku. Holmerová deklaruje, že komplexní posouzení zdravotního 

stavu pacienta, tedy zdravotní, sociální a další jeho potřeby, je v praxi možné provádět jen 

v prostředí existující multidisciplinární spolupráce. (19, s. 15) V mnoha nemocničních 

zařízeních je odpověď na zvyšující se komplexnost péče o pacienty představována 

sestavováním týmů složených z profesionálů podle příslušné odbornosti. Ve Skandinávii tak 

například probíhají v nemocnici tzv. „propouštěcí konference – discharge conferences“, které 

jsou vnímány jako vysoce účinný systém péče o občany vyššího věku během hospitalizace. 

Jak popisuje Gronroos, jedná se o nový přístup zdravotníků nelékařských profesí v péči o 

pacienta, kdy jsou jednotliví zdravotníci, podílející se na péči, přítomni několika 

mezioborovým týmovým diskusím před propuštěním pacienta z nemocnice. (13) 

 

Spolupráce zdravotníků, která je představována odbornou diskusí týkající se 

interdisciplinárních problémů pacientů je úzce spojena i s dalším tématem z oblasti zdravotní 

péče. Tím je holistické pojetí pacienta, tedy zaměření pozornosti na všechny oblasti života 

pacientů. Tato koncepce zdůrazňuje skutečnost, že zdravotníci musí brát na zřetel osobu jako 

celek v její bio–psycho–sociální jednotě. Tento trend je v dnešním zdravotnictví více či méně 

naplňován. Redukce zájmu profesionálů pouze na zdravotní stav je vnímána jako nežádoucí 

již od konce šedesátých let minulého století. (15, s. 66) V praxi se však můžeme stále setkat s 

tím, že cíle práce týmu zdravotníků různých odborností jsou ve vztahu ke konkrétnímu 

pacientovi nespecifické. Jinými slovy, cíle týmové péče zdravotníků nelékařů nedostatečně 

reflektují individuální potřeby pacientů, což odporuje holistickému pojetí zdravotní péče 

dneška. A protože je práce zdravotníků v multidisciplinárním týmu v této souvislosti 
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označována za jeden ze základních mechanizmů pro zajištění celostí péče, je zřejmé, že je 

potřeba se otázkami interdisciplinární spolupráce hlouběji zabývat.  

Jefferies problematiku holistického přístupu k pacientům dále rozvíjí a popisuje význam 

interdisciplinárního týmu pro zajištění kvalitní péče nejen ve sféře sekundární a terciární péče, 

ale zdůrazňuje také služby primární péče. (23, s. 210)   

 

S postupným nárůstem specialistů ve zdravotnictví vyvstává i další otázka kvality 

poskytované péče, a tou je dostupnost a kontinuita péče.  

 

Dostupnost a kontinuita péče 

Možnost pacienta získat potřebné a přiměřené služby na správném místě, ve správný čas a 

zejména skutečným odborníkem je vyjádřena v dimenzi dostupnosti. Specializovanost 

medicíny, která na jedné straně zajišťuje vysoce kvalitní péči, může na straně druhé 

představovat i překážku v dostupnosti takové péče. Autoři, zabývající se sociologickými 

aspekty zdravotnictví, upozorňují na jakési hranice mezi jednotlivými zdravotnickými 

profesemi. V prostředí nemocnice může být například mnoho vysoce odborné práce  

prováděno v rámci specializovaných oddělení, spíše než v prostředí otevřené komunikace 

mezi školenými pracovníky v rámci zdravotnické organizace jako celku. A protože je 

zdravotnické zařízení složitá organizační jednotka, nefungující spolupráce mezi jednotlivými 

složkami může narušit kontinuitu péče.  

Každé pracoviště, vyznačující se individuální zdravotnickou odborností, usiluje o nejlepší 

výsledky své práce. K tomuto tématu se vyjadřuje také Gladkij, který uvádí, že každý 

kvalifikovaný profesionál má svou určitou míru autonomie. To znamená, že „příslušníci určité 

profese sami dohlíží na obsah práce svých členů“. Konflikty vznikající mezi jednotlivými 

zdravotnickými profesionály pramení z pocitu, že jedině jejich obor dělá skutečně užitečnou 

práci. (10, s. 75) Tento nepříznivý stav působí na výsledný charakter poskytované péče. 

Pacientům se v takovém prostředí dostává kvalitní, avšak příliš specializované péče 

opomínající některé důležité složky lidské osobnosti. Organizace, které popisují na svém 

pracovišti fungující systém mezioborové kooperace, vykazují oproti klasickým pracovištím 

lepší výsledky poskytované péče. (25, s. 370; 42, s. 924) Je tedy jisté, že při nárůstu 

specializovaných pracovišť nelze v řízení organizace opomenout přístupy směřující k jejich 

vzájemné provázanosti a komunikaci, mezioborové spolupráci.  

Zlepšování dostupnosti a kontinuity péče také zahrnuje zajištění společné zodpovědnosti za 

péči mezi členy interdisciplinárního týmu. Podporou komunikace a dělbou práce mezi 
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profesionály v péči o pacienta se zvyšuje pravděpodobnost aplikace správných intervencí 

zdravotníků v souvislosti s plynulostí péče. Pak je oblast kontinuity péče naplňována 

v žádoucí podobě tak, jak jí shrnuje například Gladkij, a tedy jako schopnost zdravotnického 

zařízení nabízet služby překračující bariéry oddělení, lékařů a zdravotníků s různých 

specializací, návazné v prostoru a čase. (9, s. 309) 

 

Jak bylo uvedeno výše v textu, multidisciplinární týmová spolupráce představuje v dnešním 

zdravotnictví přístup, který podporuje rozvoj kvality. Modely řízení zdravotnických zařízení 

jsou charakteristické zaměřením na kolaboraci profesionálů při dosahování cílů organizace. Je 

tedy zřejmé, že má mezioborová spolupráce své značné výhody. Pro dobré využití těchto 

pozitiv v praxi zdravotnického zařízení je nutné si je blíže popsat.  

 

 

2.3 Pozitivní aspekty interdisciplinární týmové spolupráce 

Mezi výhody interdisciplinární týmové spolupráce zdravotníků nelékařů patří: 

- Rozšíření odborné perspektivy zdravotnického týmu – komunikace mezi členy 

interdisciplinárního týmu při společné práci s pacienty umožňuje konzultaci odlišných 

odborných přístupů mezi zdravotníky. Při komplexnosti dnešní medicíny je pak 

výhodou, že si profesionálové rozšíří obzor svých znalostí a dovedností, a ty poté 

praktikují při ošetřování pacientů. 

- Zvýšení míry úspěšnosti při dosahování cílů u konkrétních pacientů – ukazuje se, že 

efektivní týmy zdravotníků vykazují ve srovnání s běžným funkčním systémem práce 

lepší výsledky péče. Wicke v této souvislosti popisuje péči o pacienty s cukrovkou a 

uvádí, že lepší výsledky práce byly asociovány právě s mezioborovou spoluprácí mezi 

zdravotníky. (52, s. 203) Při ošetřování pacientů v nemocnici je cílem péče všech 

odborníků zejména dosažení nejvyšší míry soběstačnosti hospitalizovaných. I v této 

oblasti zvyšuje interdisciplinární týmová péče schopnost vykonávání denních aktivit u 

svěřených pacientů. To potvrzuje například Schmitt. (45, s. 353) 

- Vyšší pravděpodobnost vzniku racionálních a efektivních rozhodnutí - tým podněcuje 

a rozvíjí nové nápady v poskytování péče. Je navíc známo, že lidé, kteří svou práci 

znají nejlépe jsou ti, kteří ji denně vykonávají. Oni jsou schopni racionálně odhadnout 

co je potřeba udělat v konkrétní oblasti péče. Individuální zkušenosti členů 

interdisciplinárního týmu jsou využívány při týmovém rozhodování, což slibuje 
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uskutečnění intervencí vedoucích k vysoké efektivitě péče. (18, s. 210) Diskuse o péči 

u konkrétních pacientů vede k výměně názorů mezi profesionály, což by nebylo 

možné v systému jednoho pečujícího zdravotníka.   

- Větší pravděpodobnost vzniku inovací – často se při každodenní práci zdravotníci 

setkávají se situací, kdy jsou pohlceni pracovními stereotypy. Využívají zaběhlé 

postupy, které jsou účinné, avšak pro jejich nekonečné opakování ubývají na 

oblíbenosti. Interdisciplinární týmy jsou charakteristické svou různorodostí 

v odbornostech jeho členů, a proto se v takových týmech méně setkáváme se 

stereotypy, rigiditou a nespokojeností zdravotníků s prací, jak popisuje Heidenthal. 

(18, s. 212) Odlišné pohledy profesionálů podněcují k využívání nových praktik, které 

jsou pozitivně vnímány jak zdravotníky samotnými, tak i pacienty. Když totiž pacienti 

vědí, že jsou pod dohledem několika odborníků (pracujících v týmu), mají pocit 

jakéhosi „druhého názoru“, což snižuje jejich obavy z nekvalifikované péče. Tento 

fenomén zmiňuje také Carter a dodává, že mnoho pacientů konzultuje své zdravotní 

obtíže s více než jedním zdravotníkem. (6, s. 26) 

- Lepší výsledky poskytované péče – délka hospitalizace, morbidita, mortalita pacientů 

a náklady na zdravotní péči. To jsou příklady ukazatelů, které jsou v literatuře 

sledovány v souvislosti s poskytováním péče v systému mezioborové týmové 

spolupráce zdravotníků. Ukazuje se, že zdravotnická zařízení vykazují lepší výsledky 

péče tam, kde fungují multidisciplinární týmy. (45, s. 346)  

- Spokojenost pacientů – je popisována zejména v prostředí fungujících 

„ošetřovatelských vizit/konferencí“ na pracovišti, tedy když se profesionálové 

s odlišnou specializací scházejí u pacienta a s ním diskutují poskytovanou péči. Je 

známou pravdou, že pacienti pozitivně vnímají osobní kontakt se zdravotníky během 

hospitalizace. Přívětivé jednání, zájem o pacienta jako o osobu a v neposlední řadě 

také zajištění dostatku informací o zdravotním stavu zvyšují spokojenost s odbornou 

péčí. Spolupracující zdravotníci, kteří s pacientem pracují v týmu, jsou mechanizmem 

ke zvyšování jeho spokojenosti. (23, s. 211)  

- Příjemnější pracovní atmosféra – na pracovištích, kde funguje týmová spolupráce, se 

méně často vyskytuje fluktuace. (17, s. 19) Ztuha se vlekoucí pracovní proces, 

charakteristický pro funkční systému práce bez spolupráce mezi jednotlivými 

odbornými skupinami zdravotníků, může vést k nevalným výsledkům péče, což má za 

následek demotivaci až rozpad pracovní skupiny. V prostředí mezioborové týmové 

spolupráce je práce radostnější, což má několik důvodů. Zaprvé, tým má společný cíl, 
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tedy intervence jsou plánované. Tento přístup snižuje nejistotu zdravotníků spojenou 

s nepotřebností poskytované péče, což podporuje spokojenost s prací pro vědomí její 

užitečnosti. Zadruhé, zdravotníci mezi sebou při společné práci více komunikují, čímž 

se podporují interpersonální vazby. Úkol každého člena interdisciplinárního týmu 

přestává být anonymní. A zde je zřejmá souvislost s třetím, posledním důvodem 

příjemné pracovní atmosféry při týmové spolupráci zdravotníků. Je-li totiž odstraněna 

anonymita úlohy jednotlivých členů týmu, objevuje se i přirozená touha po dosažení 

dobrých výsledků odborné práce s pacientem. Gladkij popisuje, jak představitelé 

různých specializací více či méně konkurují ve snaze o lepší umístění v hierarchii 

odměn a prestiže. (10, s. 164) Nedojde-li k extrémnímu vývoji daného fenoménu, pak 

je toto zdravé soupeření přínosem pro práci na nemocničním oddělení.   

 

Interdisciplinární spolupráce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí je stylem práce, 

jež je v posledních letech čím dál více podporován ve zdravotnických zařízeních. 

Z popsaného lze vyvodit ospravedlnitelnost tohoto trendu. Každá problematika má však i svá 

jistá úskalí, která je potřeba brát v potaz. Přestože výhody fungování mezioborové spolupráce 

zdravotníků převažují, existují i jistá ohrožení, nad kterými je vhodné se zamyslet. Jak je 

zřejmé z následujícího textu, jde spíše o mechanizmy přístupu lidí k týmové práci, které 

vyplývají ze špatného pochopení ideje, či vznikají následkem negativních zkušeností při práci 

v interdisciplinárním pseudo-týmu.    

 

 

2.4 Negativní aspekty interdisciplinární týmové spolupráce  

Fungující mezilidská interakce profesionálů ve zdravotnictví přináší mnoho pozitiv. Je však 

nutné si také uvědomit, že špatně pochopená teorie interdisciplinární týmové spolupráce může 

mít neblahé následky na její skutečnou podobu. Mezi aspekty, které mohou vést k ohrožení 

mezioborové týmové spolupráce patří: 

- Ohrožení vlastní pozice – ve zdravotnických organizacích se stále uplatňuje 

hierarchická struktura. Samostatná odpovědnost zdravotníků nelékařů za své odborné 

jednání se začíná výrazně vyskytovat až v posledních letech s rozvojem specializací, a 

také se stále se zvyšujícím apelem na legislativu spojenou s výkonem zdravotnického 

povolání - zákon 96/2004 Sb. (56) atp. V nově se rozvíjejících interdisciplinárních 

týmech tak může dojít ke vzniku pocitu ohrožení profesionální role zdravotníků, a to 
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z důvodu nutnosti se do jisté míry přizpůsobit širší pracovní skupině různých 

odborníků zastávajících mnohdy odlišné názory. Při vědomí vynaložení nemalého 

úsilí těchto zdravotníků k docílení autonomie své profese v posledních letech (rozvoj 

vzdělávacích programů, nové kvalifikace zdravotníků nelékařů) je takový postoj sice 

pochopitelný, avšak ve vztahu ke kvalitě péče nežádoucí. Hayes na toto téma říká, že 

„i když pro některé osoby představuje myšlenka týmové spolupráce ohrožení vlastní 

pozice, ve skutečnosti je výsledkem týmové spolupráce pravý opak“. (17, s. 20)       

- Ztráta odpovědnosti – pojetí efektivní mezioborové týmové spolupráce se v 

organizacích liší. Rozdíl je markantní také mezi sférou zdravotnictví a jiného 

(například obchodního) odvětví. Zatímco týmová spolupráce ve sféře businessu často 

naplňuje její platné pojetí, zdravotnické instituce mnohdy zaměňují týmovou 

kooperaci mezi zdravotníky za skupinovou práci. Jak píše také Podolská, pracovní tým 

není ve zdravotnictví nutnou, formálně stanovenou jednotkou organizační struktury 

organizace. (39, s. 23) A tak sestavování multidisciplinárních týmů, od kterých se 

vyžaduje týmová spolupráce, představuje ve zdravotnictví riziko vytvoření týmu 

s přežitými charakteristikami skupiny. V takovém případě je sice naplněno pojetí týmu 

ve smyslu vytyčení společného cíle profesionálů u konkrétních pacientů, avšak při 

nepochopení modelu opravdové týmové spolupráce dochází ke ztrátě odpovědnosti 

zdravotníků, jak tomu často bývá ve skupině řízené vedoucím.  

- Výměna informací v interdisciplinárním týmu může být chápána jako nepohodlná – 

jak píše Gladkij, zdravotnická organizace je chápána jako prvek s mnoha funkčními 

okruhy (odbornými složkami). Přílišná organizovanost takového zařízení vede 

k vzájemnému odosobnění těchto jednotlivých složek. To pak může představovat 

nárůst bariér mezi zdravotníky, pro něž je výměna informací v multidisciplinárním 

týmu obtížná a nepohodlná. (10, s. 164) Lega také upozorňuje na tzv. „profesionální 

hranice“, které jsou znakem některých zdravotnických institucí, a současně popisuje 

trend ve snižování této překážky mezioborové spolupráce zdravotníků. (32, s. 241) 

- Zvýšení nároků na poskytovanou péči – přestože většina výzkumných zpráv popisuje 

zlepšení výsledků péče v souvislosti s aplikací praktik mezioborové týmové 

spolupráce zdravotníků, (17, s. 19; 23, s. 211; 45, s. 346) existují i zprávy, ve kterých 

jsou doloženy neutrální či negativní výsledky. Interdisciplinární týmová spolupráce 

může v určitých organizacích představovat styl práce, který přestože nevede ke snížení 

kvality péče u pacientů, je spojen s nárůstem doby hospitalizace potřebné k zajištění 

komplexní péče s pomocí interdisciplinárního týmu. (45, s. 355) V tomto ohledu je 
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jistě třeba se zamyslet nad skladbou pacientů, jejich výběrem do výzkumné studie, a 

také nad kvalitou interdisciplinárních týmů jako takových. Tyto informace obsahem 

výzkumných zpráv již nejsou. Ne vždy je totiž ve zdravotnictví, a zejména tam, možné 

dosáhnout homogenity ve zdravotním stavu zkoumaných pacientů, což jistě vede ke 

zkreslení výsledných ukazatelů.    

 

Zavádění nových pracovních postupů je vždy doprovázeno odlišnými reakcemi. Odkrývají se 

všechny aspekty problematiky se svými pozitivními dopady na praxi a s oblastmi možného 

rozvoje. Ve zdravotnictví se k novým postupům vyjadřují pacienti, poskytovatelé zdravotní 

péče, a také regulační autority (stát, pojišťovny atp.). Veřejná diskuse o chápání principů 

týmové práce zdravotníků má význam pro vykreslení situace v dané oblasti. V českém 

zdravotnictví je koncept interdisciplinární týmové spolupráce naplňován v různých podobách, 

a to často v závislosti na povaze příslušné zdravotnické organizace.  

Popis teorie interdisciplinární spolupráce v první dvou kapitolách práce nyní následuje  

konkrétnější téma. V dalším textu se již budu věnovat identifikaci interdisciplinárního týmu 

z pohledu charakteristiky jeho práce. Pro vymezení postavení jednotlivých zdravotnických 

pracovníků v interdisciplinárním týmu nastíním přehled vzdělávání v příslušných 

odbornostech. Jak se totiž píše níže v textu, profesionální autonomie, která utváří hranice 

diskutovaného interdisciplinárního týmu, je z velké části ovlivněna právě systémem 

vzdělávání. K dokreslení problematiky popíši role konkrétních zdravotníků nelékařů 

v interdisciplinárním týmu na interním oddělení nemocnice. 

 

 

 

3. STATUS A ROLE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

    V INTERDISCIPLINÁRNÍM TÝMU 

Systém zdravotnictví, který je podsystémem péče o zdraví, má jako základní poslání 

upevňovat a navracet zdraví a podporovat možnosti zdravého způsobu života lidí. Na 

specifikaci cílů péče o zdraví v konkrétním zdravotnickém systému má mimo jiné vliv i jeho 

uspořádání. V České republice je ustanoven systém všeobecného zdravotního pojištění, jež je 

založen na principu veřejné solidarity. Podle charakteristiky Ivanové jsou hlavní účastníci v 

péči o zdraví pacienti, kteří využívají služeb zdravotnické péče, zdravotničtí pracovníci, 

poskytovatelé této péče, a dále zdravotní pojišťovny a veřejná správa ČR. (20, s. 169) 
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Péče o zdraví občanů je však nejen posláním systému zdravotnictví jako celku, ale i každé 

zdravotnické profese v užším slova smyslu. Pojem zdraví je neurčitý a cesta k jeho dosažení 

je u pacientů nejednotná. Také hodnoty hlavních participantů v procesu upevňování zdraví 

jsou různorodé. Tak jako například každý pacient chápe své zdraví jako autentickou hodnotu, 

také zdravotníci s odlišnou specializací se do jistém míry liší v pohledech na zdraví 

v souvislosti s danou odborností. Jejich profesionální uvažování o nemocech je ovlivněno 

zaměřením jejich specializace. V prostředí interdisciplinární spolupráce zdravotníků vede 

tento všestranný přístup k žádoucímu celostnímu pohledu na konkrétní případ pacienta.   

 

Pomáhající profese je termín, který je charakteristický činností lidí směřujících k usnadnění 

životní situace spoluobčanů. Takových povolání je v dnešní společnosti celá řada. Ve 

zdravotnictví má každá z těchto pomáhajících profesí svou odbornost. To znamená, že pro 

výkon daného povolání je třeba si osvojit určitou sumu vědomostí a dovedností. Ze skupiny 

pomáhajících profesí je možno vyčlenit ještě užší celek, a to skupinu tzv. pečujících povolání. 

Tito zdravotníci zastávají ve společnosti unikátní postavení. Překračují totiž pomyslnou 

bariéru lidského soukromí aniž by se tomu někdo divil. Pečující profesionálové pronikají do 

soukromí pacientů, přičemž sami si své soukromí skrývají. To vytváří prostředí jakési sociální 

nerovnováhy, tak jak to popisuje například Janečková a Ivanová. (20, s. 176; 21, s. 19) 

Vypořádání se s výše uvedeným fenoménem ve zdravotnictví proto vyžaduje důsledné 

systematické vymezení rolí jednotlivých profesionálů v péči o pacienty. Princip vnější 

kontroly práce zdravotníků, který představuje jasné určení postavení a kompetencí odborných 

pracovníků v interdisciplinárním týmu, je předpokladem pro zajištění kvalitní péče. Tedy 

takové péče, která plně respektuje odhalené soukromí pacienta, a kde zdravotníci pracují v 

konkrétně vymezené odborné oblasti. Péče jednotlivých zdravotníků specialistů 

v interdisciplinárním týmu je cílená, představována intervencemi, které přímo souvisí 

s odborností daného zdravotníka.     

 

S narůstajícím počtem odborných specializací ve zdravotnictví v posledních letech je potřeba 

se zamyslet nad postavením, rolemi a kompetencemi jednotlivých pracovníků, kteří ve 

zdravotnických zařízeních vytváří multidisciplinární týmy. Obecně vzato jsou zdravotničtí 

pracovníci ti, kteří jsou podle zákona č. 95/2004 Sb. (55) a zákona č.96/2004 Sb. (56) 

způsobilí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonům souvisejícím 

s poskytováním zdravotní péče. Zákony vyžadují splnění všeobecných podmínek způsobilosti 

(zdravotní způsobilost, bezúhonnost) a podmínek odborných (uznání odborné způsobilosti 
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podle výše uvedených zákonů). Existuje i další dimenze vymezující postavení zdravotníků, a 

tu představují etické normy. V následujícím textu jsou diskutovány otázky, které jsou 

relevantní pro pochopení specifického působení jednotlivých zdravotníků 

v interdisciplinárním týmu. První část textu je věnována popisu interdisciplinárního týmu 

z pohledu pojetí péče zdravotnickými pracovníky nelékařských profesí. Zde jsou popsány 

také cíle péče zdravotníků vycházející z různých strategických dokumentů. V další kapitole je 

vymezen pojem profesionální autonomie. Ta je z velké části utvářena procesem vzdělávání 

zdravotnických pracovníků v příslušné specializaci. Ve třetí, poslední části textu, je uveden 

přehled náplně činností zdravotníků nelékařů v dnešním interdisciplinárním týmu.  

 

 

3.1 Charakteristika práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí 

Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, veškeré činnosti organizované ve zdravotnictví směřují 

k naplnění konceptu dosažení zdraví pacientů. V nejširším pojetí se jedná o řízení celého 

systému s jeho ekonomickými, sociálními a dalšími dimenzemi. Uvažujeme-li o problematice 

detailněji, musíme si mimo jiné také uvědomit jednotlivé zdravotníky, kteří tuto péči 

poskytují. Pro dosažení žádoucích výsledků zdravotní politiky je nutné pochopit smýšlení 

zdravotníků o jejich odborné práci, tedy jak sami vnímají poskytovanou zdravotní péči (její 

pojetí), a k jakým cílům směřují své odborné aktivity v péči o pacienta. Pojetí péče 

samotnými zdravotníky totiž odráží výslednou podobu takové péče.  

 

Cílem péče zdravotníků je obecně upevňování a navrácení zdraví pacientům. Konkrétně se 

jedná o aktivity směřující k udržení zdraví (prevence – primární, sekundární a terciální), 

rozvoji soběstačnosti pacientů, podpoře jejich aktivní účasti v péči o své zdraví a  

uspokojování potřeb pacientů s porušeným zdravím. (46, s. 6)  

 

Je zřejmé, že se ve zdravotnictví nelze při poskytování odborné péče spoléhat pouze na 

nahodilé, individuální chápání zdravotnického povolání samotnými profesionály. Pro zajištění  

shodného vnímání zdravotnické profese mezi jejími vykonavateli (zdravotníky) je nutné 

v péči o pacienty uplatnit jistá pravidla. Platné povinnosti vyplývají ze zákonů, vyhlášek a 

nařízení a jsou zdravotníky přijímány jako jisté minimum jejich práce. Nutná identifikace 

zdravotníků s odbornými a lidskými postupy v péči o pacienty spoluvytváří jejich pojetí 

zdravotnické péče. Ve své obecné rovině je toto pojetí shodné všem zdravotníkům. 
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V následujícím textu jsou shrnuty charakteristiky výkonu zdravotnické profese, které 

ovlivňují chápání péče jejími poskytovateli, zdravotníky (nejen) nelékaři.  

 

Zákonné normy 

S přihlédnutím k legislativě lze obecně charakterizovat péči zdravotnických pracovníků 

(nejen) nelékařských profesí, a to následujícím způsobem: (54) 

- zdravotníci vykonávají své povolání svědomitě a poctivě, s lidským vztahem 

k občanům, s vědomím odpovědnosti ke společnosti, 

- při plnění odborných úkolů respektují zákonné kompetence, tedy vykonávají povolání 

v rozsahu a způsobem, pro něž zásady určuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 

s profesními organizacemi, 

- zdravotníci chápou povinnost převzít a řádně plnit i mimořádné zdravotnické úkoly, 

které jsou dočasně uložené v důležitém obecném zájmu, 

- první pomoc je zdravotníky poskytována každému, kdo by byl bez této pomoci 

ohrožen na životě, nebo bylo vážně ohroženo jeho zdraví. Podle potřeby zajišťují 

svým pacientům další potřebnou pomoc, 

- zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli v souvislosti 

s poskytováním péče pacientům. Je-li to žádoucí, poskytnou informace o zdravotním 

stavu pacienta, avšak to pouze za okolností stanovených příslušnými předpisy, 

- zdravotníci se celoživotně vzdělávají, aby svým pacientům mohly poskytovat kvalitní 

péči založenou na nejnovějších poznatcích medicíny. Osvojují si znalosti v rozsahu 

potřebném pro výkon konkrétní profese, 

- provádí poučení pacienta a členů jeho rodiny v rámci svých kompetencí tak, aby se 

mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování péče. Pokud zdravotník zjistí, že 

má pacient nedostatek potřebných informací, zajistí vhodným způsobem jejich 

doplnění. 

 

Etické normy 

Pečující povolání jsou náročná z hlediska odborné přípravy i profesionálního výkonu. 

Objektem práce zdravotníků je člověk, a proto má v práci sestry velký význam dodržování 

žádoucích forem jednání ve vztahu k lidské bytosti, což zdůrazňuje také Haškovcová. (15, s. 

87) Od zdravotníků se očekává, že vedle řady odborných činností ovlivňují prožívání a 

jednání pacientů, že berou v úvahu následky svých rozhodnutí, ale především že mají úctu 

k člověku. Tato očekávání jsou transformována do etických kodexů zdravotnických 
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pracovníků podle příslušných odborností. Svou příslušností k dané profesi tak zdravotníci 

vyjadřují soulad s danými etickými normami, z čehož je možné do jisté míry soudit o jejich 

smýšlení o poskytované péči. 

 

 

3.2 Profesionální autonomie  

Jedním z nejdůležitějších znaků profese jsou nejen zákonné kompetence pro plnění odborných 

úkolu, ale také vztah ke specializovanému vzdělávání, vědomostní bázi, etice a autonomii. 

Aby mohl být určitý typ zaměstnání určen jako profese, musí mít určité charakteristické 

znaky: (20, s. 178) 

- odpovědnost, 

- autoritu a prestiž, 

- profesní autonomii - což znamená, že „příslušníci určité profese sami dohlížejí na 

obsah práce svých členů“.  

 

Profesní autonomie zdravotnických pracovníků nelékařských profesí je ve vyspělých státech 

oproti ČR výrazná. Dokazuje to například rozdíl v počtu specializací zdravotníků, a také v 

době, po kterou se tito specialisté samostatně uplatňují v interdisciplinárních týmech 

poskytujících péči pacientům (např. „diabetes specialist nurses“ jsou ve Velké Británii běžné 

posledních dvacet let, zatímco v našich podmínkách jsou jejich ekvivalenty otázkou několika 

málo posledních let).  

Míra profesní autonomie závisí mimo jiné na systému zdravotnické péče. S rostoucím vlivem 

poskytovatelů a uživatelů zdravotnické péče na rozhodování o tom, v jakých podmínkách a za 

jakých okolností bude péče poskytována, stoupá míra autonomie zdravotnických profesí. 

Velmi silná je v pluralistickém systému, silná v systému zdravotního pojištění a poměrně 

slabá v centralistickém státním systému, tak uvádí také Ivanová. (20, s. 180) 

 

Podle Kozierové má profese šest základních atributů: (29, s. 7) 

- systematickou teorii, 

- vážnost a úctu, 

- prestiž, 

- etický kodex, 

- profesionální kulturu, 
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- pro osoby, které jí praktikují, musí být zdrojem příjmů. 

 

Vymezení hranic profese má řadu výhod. Havrdová diskutuje tyto výhody ve vztahu 

k sociálním pracovníkům, avšak její poznatky jsou aplikovatelné i na další pracovníky ve 

zdravotnictví. Autorka uvádí, zaprvé, jak se ukazuje být pro společnost výhodné, že se může 

domáhat, a případně i sankcionovat, nenaplnění deklarovaných kompetencí odborníků.  

Zadruhé, samotní pracovníci oboru mohou profesní vymezení využít ke své vlastní ochraně na 

trhu práce. A v neposlední řadě je profesionální autonomie podstatná také pro možnost 

identifikace pracovníků oboru a vytváření vnitřní kontroly dodržování profesionální etiky. 

(16, s. 10) A tak je pochopitelné, že právě ve zdravotnictví, kde dochází k sociální 

nerovnováze mezi pacientem a zdravotnickým profesionálem (viz. výše), je vymezení hranic 

profese více než žádoucí. V prostředí interdisciplinární spolupráce, kde všichni členové týmu 

mají jasně vymezené kompetence, je sníženo riziko překročení hranic odborné působnosti 

zdravotníků, což redukuje výskyt nežádoucích situací spojených s  narušením osobní integrity 

pacienta. Ten má tak zajištěnou celostní péči, při které jsou intervence zdravotníků odvozeny 

od stanovené odborné průpravy a praxe v příslušné odbornosti.     

 

Jak je uvedeno v úvodu textu, profesionální autonomie je spojena s existencí určité míry 

odpovědnosti, autority a prestiže v dané oblasti činnosti. Pro vymezení profese je také 

podstatná existence systematické teorie. Je zřejmé, že všechny tyto charakteristiky souvisí se 

vzděláváním v daném oboru. Autorita a prestiž je například závislá na výsledcích práce 

profesionálů, kteří se pro dosažení pokroku musí vzdělávat.  

Specializační vzdělání zdravotníků nelékařů má v různých odbornostech odlišnou historii. 

Zmapování vývoje vzdělávání je podstatné pro vymezení profesionální autonomie 

konkrétních odborností. Jak vyplývá z následujícího textu, specializační vzdělávání některých 

zdravotníků nelékařů se začalo vyvíjet už začátkem padesátých let minulého století. Jiné 

profese jsou naopak tak mladé, že se o historii téměř nedá mluvit. Pro zvážení profesionální 

autonomie jednotlivých profesí v dnešním mezioborovém týmu tedy následuje stručný 

přehled vývoje vzdělávání podle jednotlivých zdravotnických disciplín. Rozvoj systematizace 

vzdělávání je totiž jednou z důležitých složek profesionalizace každé lidské činnosti.  
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3.3 Vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských profesí  

S rozvojem lékařských věd a zdravotnictví se v druhé polovině minulého století dostává do 

popředí snaha, aby si zdravotní sestry nejen udržely znalosti potřebné pro zajišťování 

kvalitní péče, ale aby je také dále rozvíjely. V souvislosti s vytvářením nových medicínských 

oborů (rozvoj klinických poznatků, nové přístrojové techniky, specifické operační postupy 

apod.) vyvstala potřeba, aby se také zdravotní sestry specializovaly v těchto oborech.  

Do roku 1960 probíhalo vzdělávání zdravotních sester různou formou na středních 

zdravotnických školách. Sestry si po absolvování kvalifikačního studia zvyšovaly svou 

odbornost pouze praxí na oddělení pod dohledem zkušených sester školitelek.  

Teprve pomaturitní studium, které bylo zřízeno od roku 1960 ve Středisku pro další 

vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, znamenalo mohutný posun ve 

vzdělávání zdravotních sester a dalších zdravotníků (viz. níže). V prvních třech letech 

fungování doškolovacího střediska měly sestry možnost navštěvovat tématické kurzy, jejichž 

náplň byla zaměřena na určitou specifickou problematiku pro omezený okruh pracovníků 

(např. ošetřování nemocných s popáleninami, kurz ošetřování na koronárních jednotkách).  

Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb. (50) označovala tuto specializační 

průpravu za pomaturitní studium. Určovala 15 úseků práce, ve kterých bylo možné získat 

hlubší odborné vzdělání. Studium trvalo tři roky a bylo ukončeno závěrečnou zkouškou. 

Podstatné změny přinesla vyhláška č. 72/1971 Sb. (51) 15 dosavadních úseků práce, ve 

kterých bylo možné získat specializaci, bylo rozšířeno na 36.  Studium se začalo nazývat 

pomaturitní specializační studium. Došlo ke zkrácení doby  studia na dva roky. Toto studium 

představovalo pro sestry jediný způsob, jak si zvyšovat kvalifikaci, a to až do roku 1989.  

Vzdělávání zdravotních sester od 90. letech minulého století je charakteristické tendencemi 

k rozvoji pomaturitního a vysokoškolského vzdělání jako kvalifikačního studia pro sestry 

(diplomované zdravotní sestry, bakalářské studium od roku 1992) a nárůstem akreditovaných 

specializačních kurzů. Rozhodujícím kritériem profese je autonomie a dominance, která je 

zajištěna dlouhodobým vzděláváním v oboru (teorie i odborná praxe). Nová koncepce 

vzdělávání sester v ČR dle zákona č. 96/2004 Sb. (56) vede k postupné restrukturalizaci rolí, 

které jsou odlišné podle dosaženého vzdělání jednotlivých sester v oboru.     

 

Fyzioterapie, jako vzdělávací obor činnosti zdravotnických pracovníků nelékařů, se začíná 

objevovat v padesátých letech minulého století, a to v návaznosti na zákon č. 170/1950 Sb. 
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(53) Jak píše také Javůrek, vzdělávání zdravotníků v léčebné rehabilitaci bylo spojeno 

s nárůstem zmrzačených lidí po druhé světové válce. (22, s. 27)  

Čtyřletý vzdělávací program na středních zdravotnických školách naznačuje rozvojové 

tendence ke specializaci pracovníků v různých oblastech zdravotnictví. Absolventi tohoto 

středoškolského studia fyzioterapie byli dříve označování jako rehabilitační pracovníci. Tímto 

označením však byla, ke škodě věci, po dlouhá léta rozšiřována mylná představa o tom, že 

fyzioterapie je vlastně rehabilitace a naopak. (37, s. 134)  

Pomaturitní kvalifikační studium absolventů středních škol, obor rehabilitační pracovník, bylo 

zahájeno roku 1988. Dvouletý pomaturitní kurz navazoval na absolutorium na střední 

zdravotnické škole. Přestože se obor rehabilitační pracovník vyučoval také ve Středisku pro 

další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, a to již od roku 1960, nejednalo 

se o pomaturitní kvalifikační studium, ale pouze o nástavbové studium po absolutoriu na 

střední zdravotnické škole. Obsah vzdělání byl stanoven tak, aby žáci po absolvování studia a 

po ukončení nástupní praxe mohli kvalifikovaně vykonávat činnost středních zdravotnických 

pracovníků v oblasti léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a ergoterapie. (41, s. 10)  

Vysokoškolské studium fyzioterapie bylo zahájeno již v roce 1984 na Univerzitě Karlově 

v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu. Postupně i další fakulty přistoupily ke vzdělávání 

fyzioterapeutů ve tříletých bakalářských, případně v návaznosti na bakalářské studium ve 

dvouletých magisterských programech.  

Od roku 1992 se studium fyzioterapie vyučuje také na vyšších odborných zdravotnických 

školách. Poslední ročníky tohoto tříletého vzdělávacího programu v současné době dobíhají. 

Absolventi jsou diplomovaní specialisté v oboru fyzioterapie.   

 

Vzdělávání v oblasti sociální práce zaznamenalo oproti jiným pomáhajícím profesím rozvoj 

až později, a to v devadesátých letech minulého století. Havrdová píše, že zatímco před rokem 

1989 vyučovaly sociální práci pouze dvě tzv. sociálně právní školy (v Praze a Ostravě), po 

roce 1990 vznikají sociální školy na všech úrovních vzdělání. Velká poptávka po vzdělání 

v tomto oboru souvisela s rozvíjejícími se sociálními službami, potřebou terénních i řídících 

pracovníků i obrovským zájmem mladých lidí o tuto oblast. (16, s. 8)  

Tříleté studium sociální práce na vyšších odborných školách bylo výsledkem transformace 

původně dvouletého nástavbového studia po roce 1990. Vymezení hranic profese v tomto 

období podpořilo také vypracování charakteristik studijního oboru. 

Rozvoj vysokoškolského vzdělání otevřel v polovině devadesátých let možnosti denního 

studia pro mladou generaci, a také dálkového studia pro pracovníky s praxí. Od roku 1996 se 
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tak naplňuje požadavek na vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s direktivami 

Evropské Unie, což potvrzuje také Havrdová. (16, s. 9) Absolvent bakalářského studia 

sociální práce je připraven na obecnou sociální práci a prokazuje alespoň základní 

kompetence v přímé profesionální práci s jednotlivcem a jeho sociálním kontextem 

(skupinou, organizacemi, sociálním kontextem). Magisterské studium připravuje odborníky – 

specialisty v profesi sociální práce s obecným akademickým rozhledem, kteří se mohou 

uplatnit jako vedoucí sociálních organizací, a ve specializovaných rolích sociálních terapeutů 

atp. (3, s. 40; 41) 

 

Nutriční terapeut je v českém zdravotnickém prostředí poměrně nový pojem. Původní název 

profese - dietní sestra, se v roce 2004 změnil na nutričního terapeuta, což sebou přineslo i 

posun v kompetencích a náplni práce.  

Se vzděláváním dietních sester souvisí zákon č. 170/1950 Sb. (53), který stanovil 

zdravotníkům povinnost soustavně sledovat nové poznatky ve svém oboru a účastnit se na 

vyzvání školení. Na tento zákon reagovalo školství a v roce 1951 došlo k rozdělení studijních 

oborů. Bylo ustanoveno 11 typů středních zdravotnických pracovníků (SZP), kteří potřebovali 

k výkonu své práce specifické vzdělání. Mezi ně patřila také dietní sestra. Vzdělání probíhalo 

na středních zdravotnických školách. Další možnosti zvyšování kvalifikace u SZP do 60. let 

neexistovaly. Uvedený zákon byl poměrně důležitý mezník v historii zdravotnického školství, 

který vymezoval konkrétní, závazná pravidla ve vzdělávání středních zdravotnických 

pracovníků. Do vydání školského zákona v roce 1948 vykonávala odborné činnosti téměř 

všech dnešních typů středních zdravotnických pracovníků diplomovaná sestra. Tedy 

zastupitelnost byla obrovská. 

Podstatné změny přinesla vyhláška č. 72/1971 Sb. (51) Dietní sestry se nově vzdělávaly také 

v pomaturitním specializačním studiu, a to v oboru zdravotní výchova obyvatelstva. 

Odbornou průpravu zajišťoval původní Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických 

pracovníků v Brně (dnes Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů – NCO NZO), který dodnes organizuje specializační vzdělávací kurzy v oboru.  

Téměř patnáctiletá existence tříletého pomaturitního kvalifikačního/navazujícího studia 

v oboru diplomovaný nutriční terapeut (dříve diplomovaná dietní sestra) dokazuje vývoj 

v autonomii této profese, jak uvádí také Kolínková. (28, s. 254) 

Vysokoškolské studium oboru nutriční terapeut v bakalářském kvalifikačním programu se 

rozšiřuje až v posledních letech. Navazující magisterské studium se v současné době potýká 
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s problémy se zařazením pracovníků do zdravotnického systému, a tak je v současné době 

vzdělání nových uchazečů zastaveno. (28, s. 254) 

 

Vzdělávání v oblasti péče o chronické rány se stává nedílnou součástí práce zdravotníků. 

Nové poznatky medicínského výzkumu s rychlostí mění léčbu a metody ošetřování 

chronických ran. Zvyšují se vědomosti o patofyziologii hojení, farmaceutický průmysl nabízí 

stovky nových obvazových materiálů, což je spojeno s novým způsobem ošetřování ran. 

Sestra specialistka pro hojení ran nabývá teoretické vědomosti a odborné znalosti 

z problematiky v různých stupních odborného vzdělávacího procesu.  

Pregraduální vzdělávání v problematice léčby ran je na středních zdravotnických školách 

představováno povinnou teorií procesu hojení ran, kdy jsou znalosti získávány v různých 

předmětech (patologie, dermatologie apod.). Praktické dovednosti nabývají studenti na 

odděleních při přímé péči o nemocné, a to zejména v oblasti péče o rány. V bakalářských 

studijních programech na lékařských fakultách (od roku 1992) výuka zahrnuje hlubší 

seznámení s pochody v organizmu při hojení ran v rámci specializovaných předmětů. Při 

praktické výuce je kladen důraz na komplexní přístup k pacientovi a na volbu správných 

způsobů čištění rány. 

Specializované kurzy, nabízející edukaci zdravotníků zaměřenou výhradně na péči o 

chronické rány, se začínají objevovat až v posledních deseti letech. Farmaceutické firmy 

organizují kurzy, jejichž absolventi jsou specialisté v hojení určitého typu rány. Výuková 

střediska, poskytující navíc klinické zázemí pro praktikování, se profilují z odborných 

pracovišť s mnohaletou praxí v péči o chronické rány. Například Geriatrická klinika 

Všeobecné Fakultní Nemocnice Praha funguje jako výukové pracoviště pro sestry specialistky 

na hojení ran. Další možností vzdělávání v problematice jsou několikadenní certifikované 

kurzy pořádané NCO NZO. Část teoretická je v těchto kurzech doplněna ukázkami krycích 

materiálů a praktickým nácvikem jejich využití v praxi. Kongresy a celostátní konference jsou 

další účinnou edukační formou v péči o chronické rány. 

 

 

3.4 Náplň činností zdravotníků v interdisciplinárním týmu na interním  

      oddělení  

Při sestavování individuálního plánu péče u konkrétních pacientů je nutná interdisciplinární 

spolupráce, jejíž cílem je ve spolupráci s pacientem nalézt optimální formy péče. Každý 
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zdravotník má v ošetřovatelském procesu svou nezastupitelnou roli, která vychází z jeho 

odborné kvalifikace. S růstem požadavků na zvládnutí odborně vysoce náročných výkonů 

v péči o pacienta vyvstává nutnost nahradit dosavadní způsob ošetřování za vícestupňový 

(interdisciplinární) způsob, umožňující účelné využívání kvalifikace jednotlivých kategorií 

zdravotnických pracovníků. Tento požadavek moderního zdravotnictví vybízí k dělbě práce 

mezi jednotlivými profesionály na nemocničních odděleních v závislosti na individuální 

náplni práce těchto odborníků. Význam existence odlišných náplní činností zdravotníků je 

spatřován zejména ve snížení míry nejistoty při práci, ve zvýšení racionální organizovanosti 

pracovníků, a v neposlední řadě také v uvědomění si rozsahu práv, povinností a odpovědnosti 

poskytovatelů péče. Pracovní náplně zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se mění 

podle stavu, potřeb a požadavků zdravotnictví. Konkrétní prvky ovlivňující náplň činností 

těchto zdravotníků jsou: (39, s. 80) 

- charakteristika současného zdravotnictví a jeho rozvoj (vývoj stávajících oborů, nové 

vyšetřovací metody atp.), 

- změny ve struktuře a organizaci zdravotnických služeb (např. počet zdravotnických 

zařízení, změny ve skladbě pacientů a nemocnosti), 

- nové pohledy na ošetřovatelskou péči (zejména komplexnost a individuální přístup 

k pacientům, růst požadavků na specializovanou péči zdravotníků), 

- zájem společnosti poskytovat kvalitní a všestrannou léčebně preventivní péči. 

 

Základní cíle a pojetí zdravotnické péče byly popsány v první části této kapitoly, nyní se 

v textu zaměřím na popis konkrétních hlavních činností jednotlivých členů 

interdisciplinárního týmu na standardním interním oddělení nemocnice. Rozsah a způsob 

výkonu zdravotnického povolání určuje právními předpisy Ministerstvo zdravotnictví ČR, a 

svými vnitřními ustanoveními konkrétní zdravotnické zařízení. Popis pracovní náplně je 

v souladu s těmito závaznými dokumenty.  

 

Zdravotní sestra 

Poskytuje na interním oddělení komplexní ošetřovatelskou péči pacientům metodou 

ošetřovatelského procesu. Analyzuje stav pacientů, vyhodnocuje stupeň jejich soběstačnosti a 

podporuje je v dosahování optimálního zdraví. Komplexně řeší problémy spojené s porušením 

tělesných, duševních a sociálních funkcí u pacientů. Stanovuje priority v ošetřovatelském 

procesu, realizuje kroky k dosažení naplánovaných cílů péče, a také hodnotí efektivitu 

poskytované péče. Vede zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem 
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daného zařízení, připravuje informační materiály pro pacienty a jejich rodiny. Tyto osoby také 

podle potřeby edukuje. V rámci celoživotního vzdělávání si soustavně doplňuje vzdělání. 

 

Fyzioterapeut 

Na interním oddělení se fyzioterapeut zabývá diagnostikou a prevencí poruch pohybového 

systému, věnuje se terapií zdravotních poruch, které jsou pozitivně ovlivnitelné 

rehabilitačními léčebnými metodami. V závislosti na skladbě pacientů (většina pacientů jsou 

senioři) provádí nácvik všedních činností. U nemocných s trvalým defektem v oblasti 

hybného aparátu pomáhá pacientům s nácvikem používání kompenzačních pomůcek. Dále 

provádí prevenci a kompenzaci změn vznikajících v důsledku omezené mobility při 

dlouhodobém pobytu na lůžku a minimalizuje komplikace provázející onemocnění. 

 

Sociální pracovník 

Pacientům interního oddělení je k dispozici také sociální pracovník. Společně s pacienty 

pomáhá hledat řešení jejich svízelné životní situace. Sociální pracovník podporuje pacienty a 

jejich rodiny v rozhodování. Na oddělení provádí následující aktivity. Hodnotí funkční stav 

pacienta ve vztahu k podmínkám a zdrojům v jeho přirozeném prostředí. Na základě zjištění 

plánuje propuštění pacienta, které je kvalifikované (s adekvátní následnou péčí zohledňující 

sociální rizika pacienta) a citlivé (respektující důstojnost a autonomii pacienta). Takto 

popisuje roli sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení také Matoušek. (35, s. 45) 

Sociální pracovník dále vyřizuje přijetí pacienta do vhodného zařízení sociální péče, a to 

v případě, že nefunguje jeho přirozená sociální síť v domácím prostředí. 

 

Nutriční terapeut 

Na interním oddělení zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu, u pacientů v závažném 

zdravotním stavu analyzuje bilanci jejich stravy, navrhuje změny v předepsané dietě a ve 

způsobu přijímání potravy. Zajišťuje vhodné potravinové doplňky. Dále provádí vyšetření 

nutná ke zjištění stavu výživy pacientů (antropometrická vyšetření, metabolický monitoring 

atp.). Kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy pro hospitalizované pacienty 

v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy. 

 

Sestra specialistka pro hojení ran 

Působí na interním oddělení jako konzultant péče o chronické kožní defekty. Její zkušenosti a 

vědomosti využívají sestry z oddělení při své každodenní práci s pacienty. Přestože hlavní 
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slovo při výskytu jakéhokoli zdravotního problému má lékař, je trendem dneška, že sestra 

specialistka v tomto oboru pracuje maximálně samostatně, je schopná správně posoudit a určit 

postup při ošetřování ran a volí nejefektivnější prostředky a pomůcky při jejich léčbě. To 

potvrzuje také Bureš. (5, s. 28) Mezi činnosti specialistky na hojení ran patří zhodnocení rány 

ve vztahu k celkové tělesné kondici pacienta, selekce převazového materiálu a naplánování 

postupu při léčení defektu. Pravidelně také hodnotí pokroky v léčbě. 

 

Edukační diabetologická sestra 

Vzdělává pacienty hospitalizované na interním oddělení o zásadách pro zajištění stabilizace 

onemocnění diabetes mellitus. Edukační diabetologická sestra působí na chování pacienta 

takovým způsobem, aby léčba jeho choroby byla maximálně úspěšná. Provádí následující 

činnosti. Při přijetí pacienta zhodnotí rozsah znalostí pacienta o onemocnění s ohledem na typ 

léčby. Podle individuálních potřeb pacientovi vysvětluje dietu, pohybový režim a léčbu 

nemoci. Informuje o akutních a chronických komplikacích onemocnění. Trénuje s pacientem 

aplikaci inzulínu a poskytuje odborné poradenství v užívání speciálních pomůcek.  

 

 

 

4. SHRNUTÍ 

Interdisciplinární týmová spolupráce zdravotníků nelékařů má svůj teoretický základ. Pravidla 

jsou odvozena z všeobecně známých poznatků o týmové spolupráci a přihlíží ke specifikům 

pracovního prostředí a náplni práce zdravotníků.   

Přes zmíněná pozitiva, kterými jsou například rozšíření odborné perspektivy zdravotnického 

týmu a zvýšení míry úspěšnosti při dosahování cílů péče, je profesionální komunikace mezi 

zdravotníky na některých pracovištích stále spíše nahodilá. Týmy zdravotníků pracují často 

neorganizovaně bez jasného společného cíle při péči o konkrétní pacienty. Zdravotničtí 

profesionálové často intervenují bez návaznosti na aktivity kolegů v mezioborovém týmu.  

 

Vzhledem k nastíněné situaci a předpokládanému vývoji v poskytování zdravotní péče je 

zřejmé, že se stávající kolektivní práce zdravotníků bude čím dál rychleji vyvíjet k efektivní 

interdisciplinární spolupráci. Praktická část diplomové práce se zabývá zavedením takového 

konceptu do praxe jednoho nemocničního oddělení.  
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P R A K T I C K Á   Č Á S T 

 

5. PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMU  

 

5.1 Teoretický rámec 

Efektivní interdisciplinární spolupráce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí (dále 

jen ZPNP) je ve zdravotnictví příkladem dobré praxe. S ohledem na výhody takové 

spolupráce, které byly uvedeny v teoretické části diplomové práce, vyvstává otázka týkající se 

zavádění takové praxe na konkrétní pracoviště. Co je potřeba udělat, aby zdravotníci opravdu 

spolupracovali při péči o pacienty, jaké aktivity řízení je vhodné uplatňovat, a které přístupy 

vedení podporují žádoucí mezioborovou spolupráci zdravotníků nelékařů?  

 

V literatuře je popsáno několik výzkumných prací, které se zabývají vztahem mezi 

interdisciplinární spoluprácí zdravotníků a kvalitou péče. Tyto studie se zaměřují na vymezení 

pojmu týmové spolupráce z pohledu zdravotníků (52, 197 – 204; 25, s. 369 - 373) a/nebo na 

sledování indikátorů kvality v prostředí ne/existující týmové interdisciplinární spolupráce. 

(45, s. 345 – 355; 23, s. 210 – 211) Diskuse o manažerských přístupech a technikách zavádění 

multidisciplinární spolupráce v konkrétním zdravotnickém prostředí však, ke škodě věci, 

chybí. Jak uvádí také Arno van Raak, „je žádoucí věnovat pozornost také strategiím pro 

zavádění týmové spolupráce zdravotníků.“ (1, s. 17)  

 

S rostoucí naléhavostí zavádění týmového interdisciplinárního přístupu ve zdravotnictví se 

zvyšuje poptávka po návodu na aplikaci takového konceptu do praxe s přihlédnutím 

k individuálním odlišnostem jednotlivých pracovišť. Výzkum, který je popisován 

v následujícím textu, diskutuje organizační, personální a jiné otázky související s efektivní 

mezioborovou spoluprácí zdravotníků na konkrétním nemocničním oddělení.  

 

Zaměření výzkumu 

Cílem výzkumu je popsat mechanizmy, které ovlivňují mezioborovou spolupráci ZPNP na 

konkrétním nemocničním oddělení.   

Účel výzkumu spočívá v poznání prostředí pracoviště z pohledu spolupráce ZPNP. Hlubší 

vhled do situace umožňuje participantům výzkumu společně realizovat takové změny, které 
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mají za následek zlepšení spolupráce mezi zdravotníky různých odborných disciplín na tomto 

oddělení. 

Hodnota výzkumu je spatřována v realizaci změn na pracovišti, které vedou k naplnění vize 

žádoucí mezioborové spolupráce, a to v podobě stanovené samotnými zaměstnanci oddělení 

(viz. níže v textu). Aktivní participace ZPNP pracujících na daném pracovišti slibuje aplikaci 

postupů, které vyhovují samotným aktérům změn, což zvyšuje možnost dosažení 

uspokojivých výsledků.  

 

Výzkum „s“ lidmi spíše než „na“ lidech  

Pro rozpoznání faktorů ovlivňujících mezioborovou spolupráci ZPNP na pracovišti byla 

použita participativní výzkumná metoda zahrnující realizaci aktivit, kterou je akční výzkum. 

Tento přístup se v zahraničí stává stále preferovanější výzkumnou metodou sloužící k rozvoji 

v ošetřovatelství. (24, s. 659; 7, s. 675)  Výběr tohoto výzkumného přístupu pro konkrétní 

nemocniční oddělení vyplývá z potřeby provést změnu dosavadní praxe. Akční výzkum totiž 

zahrnuje nejen proces poznání, ale je charakteristický zejména aplikací cílených intervencí 

v reálném čase a prostředí. Sledování změn v praxi, souvisejících s prováděním konkrétních 

(výzkumných) aktivit, umožňuje aktuální modifikaci intervencí a zvyšuje se tak úspěšnost 

celého projektu. Jak uvádí autoři zabývající se tímto výzkumným přístupem, jedná se o 

výzkumnou metodu přispívající k porozumění praxe, ve které se odehrává. Akční výzkum 

studuje reálnou situaci, kde každá intervence je vyhodnocována za účelem plánování dalšího 

postupu (akce). Reflektuje profesionální praxi a hledá přístupy k dosažení lepších výsledků. 

(36, 11, 7, 44)  

 

Pro potřeby výzkumu byl zvolen následující druh akčního výzkumu - pro-aktivní, 

kooperativní. Kooperativní složka akčního výzkumu je vlastně jeho charakteristikou, její 

konkrétní vyjádření se však v každém výzkumném procesu do jisté míry liší. V popisovaném 

výzkumu byla kooperativní složka naplňována následujícím způsobem - podle Greenwood, 

Lewin: (12, s. 179) 

- všichni participanti výzkumu jsou plně zahrnuti do procesu rozhodování o obsahu a 

metodách výzkumu, 

- společně sbírají data o praxi a realizují naplánované intervence, 

- členové výzkumného týmu společně reflektují praxi,  

- jsou respektovány profesionální zkušenosti všech participantů projektu, a ty jsou 

využívány ve výzkumu.  
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Pro-aktivní složka akčního výzkumu byla naplňována principem akce s následným sběrem 

dat. Vyvíjely se tedy určité aktivity a posléze se sledovaly efekty, jež byly popisovány 

v oblasti vymezených cílů (viz. prioritní cíle výzkumných aktivit). Tento druh akčního 

výzkumu zahrnoval následující kroky - podle Nezvalové: (36, s. 3) 

- pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky, 

- zahrnout naději do nových přístupů, mít vysoká očekávání, 

- sbírat pravidelně data charakterizující vývoj v oblasti vytyčených cílů, 

- vyhodnocovat data,  

- reflektovat alternativní přístupy a pokusit se o další nové přístupy. 

 

Mezi důvody výběru uvedeného výzkumného přístupu řadím následující. Metoda umožňuje 

zlepšení organizace práce na podkladě výzkumu prováděného profesionály z daného oboru. 

Jak uvádí například Polit, účastníci výzkumu pomáhají implementovat takové změny, které 

sami vnímají jako podstatné, spolurozhodují o metodologii sběru dat. (40, s. 154) Přínosem 

akčního výzkumu je možnost kritického posouzení praxe a vytvoření teoretického zázemí pro 

tvorbu rozhodnutí, které se ihned odráží v praxi. Praktická aplikace zjištěného je jedním ze 

základních principů akčního výzkumu. (12, s. 2 - 10; 44, s. 1- 8) 

 

 

5.2 Popis výzkumného prostředí 

Místem výzkumu je Ústřední vojenská nemocnice Praha (dále jen ÚVN Praha), konkrétně 

všeobecné interní oddělení (dále jen OINTH). Kritéria výběru pracoviště pro výzkum byla 

na začátku výzkumu stanovena následovně. Personál i skladba pacientů oddělení musí 

splňovat podmínky pro zdárné dokončení projektu. Mezi tyto podmínky patří vstřícnost 

vedení pracoviště (ochota participovat), přátelská pracovní atmosféra, kreativní personál 

usilující o efektivní změny, a v neposlední řadě hospitalizace polymorbidních pacientů 

vyžadujících komplexní péči (potřeba interdisciplinární péče).  

OINTH je standardní lůžkové oddělení. Zaměstnanci zde poskytují terapeuticko-preventivní 

péči pacientům s nemocemi vnitřních orgánů. Pracuje zde deset zdravotních sester, na které 

dohlíží staniční sestra. Součástí pracovního týmu jsou i další zdravotničtí pracovníci. Kromě 

lékařů  a pomocného zdravotnického personálu jsou to zdravotničtí pracovníci nelékařských 

profesí (dále jen ZPNP) s definovanou odborností. Ti dochází na oddělení jako externisté. 
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Jsou to fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovnice, podiatrická sestra, edukační 

diabetologická sestra a sestra specialistka na hojení ran. Kapacita oddělení je 26 lůžek.  

 

Vstup do výzkumného prostředí  

Staniční sestra OINTH byla spolu s dalšími manažery ošetřovatelské péče v nemocnici u 

zrodu dokumentu „Zvyšování kvality úseku nelékařských zdravotnických profesí ÚVN Praha 

v roce 2006“. Otázka interdisciplinární spolupráce ZPNP byla diskutována na poradách 

vedoucích sester ÚVN Praha již před začátkem výzkumného projektu. Má osobní účast na 

této poradě a doložení zájmu ZPNP o problematiku týmové spolupráce (viz. pilotáž) přispěly 

ke specifikaci tématu výzkumu. Po diskusi s vedoucím pracoviště byl naplánován projekt 

zlepšování mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH.  

 

 

5.3 Metodologie  

 

Výzkumný soubor 

Populace (základní soubor) jsou všichni ZPNP s definovanou odborností, poskytující 

komplexní terapeuticko-preventivní péči pacientům na OINTH.  

Výběrový vzorek – tzv. pracovní skupina - tvoří ji zástupci jednotlivých odborných skupin 

zdravotníků nelékařů pracujících na OINTH. Výběr členů pracovní skupiny byl náhodný, 

závislý na  ochotě k dobrovolné spolupráci na projektu zlepšování mezioborové spolupráce 

ZPNP na OINTH. Zájem o participaci zdravotníků na projektu vycházel z jejich reálného 

zájmu o řešení otázek interdisciplinární spolupráce, což bylo ověřeno v pilotní studii (viz. 

příslušná kapitola).  

 

Výzkumné metody a techniky 

Metodologie je participativní, cyklická. V akčním výzkumu je velká pozornost věnována 

interpersonálním záležitostem, spíše než výběru konkrétních výzkumných metod. (24, s. 656 

– 657, 44, s. 4) Plán aktivit v rámci akčního výzkumu, a tedy i metodologický rámec, byl 

ovlivněn dosavadními zkušenostmi participantů výzkumu a možnostmi praxe. Někteří 

zdravotníci neměli na začátku projektu žádné zkušenosti s výzkumem, tedy výběr metod 

výzkumu závisel na stávajících znalostech a dovednostech participujících. Výzkum 

představoval pro zdravotníky práci nad rámec jejich pracovní náplně, výzkumné metody a 
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techniky proto musely být jednoduché a časově ne příliš náročné. Materiál pro výzkum byl 

čerpán z často omezených zdrojů zkoumaného pracoviště.     

 

Akční výzkum je cyklický proces probíhající v navazujících sekvencích, jimiž jsou: 

Iniciace navržených změn → Sledování jejich dopadu do praxe → Reflexe zavedených 

změn/návrh dalších opatření → Iniciace navržených změn . . . 

 

Základní výzkumná metoda – Skupinové rozhovory s moderátorem  

Rozhovory probíhaly na pravidelných setkáních pracovní skupiny (výzkumný vzorek). Na 

základě vymodelovaného úspěchu v oblasti mezioborové spolupráce na OINTH byla 

vytvořena teorie akce (plán) – viz. příslušná kapitola. Náplní skupinových rozhovorů byla 

reflexe užitku konkrétních zrealizovaných aktivit vzhledem k cíli projektu a modifikace 

aktivit na základě předchozího konání. Jednalo se o cyklický proces. Zápis z porad pracovní 

skupiny je obsahem přílohy č. 2. 

 

Další výzkumné metody 

Ve výzkumu byly použity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Souběh obou metod 

je běžný, jak uvádí také Sagor. Píše, že pro pochopení sledovaného prostředí výzkumu jsou 

běžně využívány oba jmenované přístupy, a to podle potřeby konkrétní praxe a znalostí 

výzkumníků – v akčním výzkumu jsou výzkumníci profesionálové i laici. (44, s. 8) Výhoda 

kombinace obou výzkumných metod spočívá například ve snížení rizika výskytu omezení 

výzkumu, které mohou nastat při využití jediné výzkumné metody. (40, s. 155; 44, s. 95) 

Kvalitativní metody sběru dat byly využity například k popisu prostředí před začátkem 

výzkumu (pilotáž), k vymezení sledovaných proměnných. Kvantitativní metody sloužily 

kupříkladu k získání informací o přínosech „ošetřovatelských konzilií“ pro ZPNP (viz. příloha 

č. 8). Jak se ukázalo v praxi, je výhodné použít kvantitativní metody sběru informací 

v situacích, kdy je nutné získat větší množství dat, které jsou jednoznačně interpretovatelné, 

např. „Deník ZPNP“ – záznam předem dohodnutých informací ve stanovené podobě (viz. 

příloha č. 4). V případě zkoumání sociálních jevů se osvědčilo využití kvalitativních přístupů, 

kupříkladu již zmíněné pozorování v rámci pilotáže – viz. příslušná kapitola. 

 

Následující tabulka znázorňuje přehled výzkumných metod podle jejich využití ve výzkumu. 

Jsou popsány také možnosti a omezení spojené s jejich aplikací na konkrétním pracovišti. 
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Tabulka č. 1 – Přehled výzkumných metod 

METODA SBĚRU DAT CÍL HODNOCENÍ METODY 
Dotazování - rozhovor pomocí 
návodu, dotazník  

sledování postojů osob + 
časová nenáročnost, kontrola situace sběru dat 
- 
filtrace informací, skreslení přítomností výzkumníka 
(kolega z praxe) 

deník   zjištění rysů určité aktivity + 
velký zdroj informací s minimální spotřebou času 
- 
lidé neumí psát deník  

pozorování – participant jako 
pozorovatel 

zkoumání chování/jednání 
osob 

+ 
záznam neobvyklých, nebo naopak rutinních činností 
- 
neúspěch při neznalosti techniky 

studium dokumentů  zjištění informací + 
jasné zpracování informací, nevtíravý postup 
- 
nekompletní materiál, časová náročnost 

 

Průběh výzkumného projektu 

Výzkum (leden – březen) trval 12 kalendářních týdnů. Následoval pilotáž, která je popsána 

v kapitole o procesu akčního výzkumu. Samotný výzkum byl členěn do výzkumných období 

(VO). Ty byly čtyři. Každé toto období se skládalo ze 3 výzkumných (kalendářních) týdnů 

(VT).  

Fáze výzkumu, tak jak jsou uvedeny v následující tabulce o průběhu projektu, se prolínaly 

skrz celé výzkumné období. Reflexe na probíhající aktivity projektu a jejich dopad do praxe 

probíhaly formou skupinových diskusí vždy v posledním týdnu výzkumného období, a to na 

poradě pracovní skupiny. Na reflexi navazovaly nové či modifikované aktivity směřující 

k naplnění stanovaných cílů. 

 

Tabulka č. 2 – Průběh výzkumného projektu 

FÁZE VÝZKUMU VÝSTUP METODY ÚČASTNÍCI/ZDROJE 
1 

Pilotáž – zjištění 
potřebnosti projektu 
 
 

 
Identifikace oblasti 
možného rozvoje 
pracoviště 

 
- dotazník 
- pozorování 
- studium dokumentů/ 
   literatury 

 
ZPNP pracující na 
OINTH v ÚVN Praha 
 
Strategické dokumenty 
nemocnice 
 
Literatura – viz. 
bibliografie 

2 
Hledání bližšího 
zaměření výzkumu  

Představa o řešení 
problematiky 
mezioborové spolupráce 
na OINTH: 
- ideál spolupráce 
- vnímaná realita 
- překážky  

 
Skupinová diskuse  

 
ZPNP pracující na 
OINTH v ÚVN Praha 
(setkání 19.12) 
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3 
- Teorie akce  

 
- Aktivity ke zvolenému  
   řešení 

 
Skupinový rozhovor 
 

 
- Monitorování dopadu   
  změn 

 
- Sesbíraná data  

 
Výzkumné metody: 
- studium dokumentů   
  (viz. příloha č. 4) 
- deník výzkumníka 
  (viz. příloha č. 3) 
- dotazování 
  (viz. příloha č. 2, 3) 

 
- Členové pracovní  
   skupiny 
 
 
 
- ZPNP pracující na 
OINTH 
   v ÚVN Praha 

4 
Vyhodnocení výsledků 
aktivit 

- Teorie nové akce 
  s přihlédnutím  
  k dosavadním zjištěním- 
  reflektující praxe 

 
Skupinový rozhovor 
 

 
Členové pracovní 
skupiny 
 

5 
Modifikace aktivit 

 
- Aktivity ke zvolenému  
   řešení 
 
- Sesbíraná data 

 
Skupinový rozhovor 
 
 
Výzkumné metody 
      (viz. výše)  

 
- Členové pracovní  
   skupiny 
 
- ZPNP pracující na  
  OINTH v ÚVN Praha 

 

 

Časový harmonogram 

 

Tabulka č. 3 – Časový harmonogram výzkumu 

PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN - KVĚTEN 
Formulace 
výzkumného 
problému – pilotáž 
 
Seznámení 
s výzkumným 
projektem 
 
Určení oblastí 
společného dialogu 
(oblastí rozvoje) – 
všichni ZPNP 
pracující na  
OINTH 
 
Sestavení 
„pracovní skupiny“ 
– zástupci 
jednotlivých 
odborných skupin 

Opakující se cyklus následujících aktivit: 
 
Iniciace navržených změn → Sledování jejich dopadu do praxe 
→ Reflexe zavedených změn / návrh dalších opatření → Iniciace 
navržených změn . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní skupina se schází 1x / 3 týdny – plánuje, hodnotí a 
přizpůsobuje aktivity k rozvoji mezioborové spolupráce 
 
ZPNP pracující na OINTH se účastní zavádění opatření ke 
zlepšení mezioborové spolupráce, hodnotí tato opatření, navrhují 
efektivnější postupy (skrz své zástupce v „pracovní skupině“)  

Ukončení 
výzkumného 
projektu 
 
Pokračování 
v konceptu 
mezioborové 
spolupráce podle 
navržených opatření  
 
Písemné zpracování 
výzkumné zprávy  
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5.4 Role výzkumníka 

Výběr zaměření výzkumného projektu byl v samém počátku ponechán v mých rukou, tedy 

v rukou vedoucího výzkumníka. Odvíjel se od výsledků pilotní studie a dosavadních 

zkušeností z praxe. Tento postup je uváděn jako jeden z možných začátků procesu akčního 

výzkumu. „Některé skupiny jsou pracovně sjednoceny výzkumníkem iniciátorem, který určí 

hlavní téma výzkumu, nabídne spolupráci na projektu svým kolegům a zahrne tyto 

spolupracovníky do procesu akčního výzkumu“. (43, s. 181)  

Role vedoucího výzkumníka se odvíjela od charakteru mé práce v nemocnici a dosavadních 

znalostí o akčním výzkumu – ty byly pouze teoretické. Jako zdravotní sestra z tzv. „banky 

sester“ jsem na mnoha pracovištích v pozici „domácího“ v souvislosti s poskytováním péče 

pacientům, avšak v pozici „outsidera“ v rámci konkrétního pracovního kolektivu. Jinými 

slovy jsem plnohodnotný kolega (zvládám odbornou práci), nejsem však vnímána jako člen 

kolektivu na pracovišti. V celém průběhu výzkumu jsem tedy zastávala roli, kterou popisují 

Graham a Coghlan jako „spřízněný externista“ - „friendly outsider“.  Jeho úloha se dá 

charakterizovat následujícím způsobem: (11, s. 588; 7, s. 675) 

- je závislý na názorech, zkušenostech a dovednostech participantů výzkumu – pro ty 

má daný výzkum největší prospěch, 

- vystupuje jako jakýsi „kouč“, který pomáhá všem zúčastněným ve výzkumu 

vyjadřovat jejich názory, nápady, 

- ve výzkumném procesu zastává roli poradce, který nabízí možné metody výzkumu, 

- podporuje reflexi, zpětnou vazbu v pracovní skupině, 

- poukazuje na dosavadní zkušenosti s podobnými projekty (literární zdroje, jeho praxe 

apod.).  

 

 

 

6. PROCES AKČNÍHO VÝZKUMU 

 

6.1 Formulace výzkumného problému - pilotáž 

Celému projektu předcházela pilotní studie, jejíž cílem bylo identifikovat oblast možného 

rozvoje pracoviště OINTH. Ověření potřebnosti projektu bylo provedeno pomocí 

následujících metod: 
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A) Dotazníkové šetření - dotazník byl distribuován mezi všechny ZPNP, poskytující 

komplexní terapeuticko-preventivní péči na OINTH.  

Závěr - z výčtu aktivit, které vedou k rozvoji kvality poskytované péče, respondenti  

uvedli zájem věnovat se otázce mezioborové spolupráce zdravotníků nelékařů (viz.  

příloha č. 1).  

B) Skryté zúčastněné pozorování v přirozené situaci – jako zdravotní sestra, která pracuje 

na všech standardních odděleních nemocnice (tzv. Operativní tým), jsem měla 

možnost pracovat na zkoumaném pracovišti a sledovat zde mezioborovou spolupráci 

ZPNP. Byla jsem členem pracovního týmu, který byl zkoumán. Pozorování probíhalo 

při práci a nikdo z přímých kolegů o něm nebyl informován. 

 

Etické otázky:  

Informovaný souhlas (pasivní) s výzkumným šetřením jsem dostala od hlavní sestry  

nemocnice, vrchní sestry interní kliniky a staniční sestry oddělení OINTH. Tyto osoby  

byly informovány o průběhu a okolnostech výzkumu. Součástí dohody bylo zajištění  

anonymity jednotlivých zdravotníků pracujících v přímé péči s pacienty. Výsledky  

celého výzkumu budou sloužit pro potřeby zkoumaného oddělení/nemocnice,  

publikace výzkumné zprávy je možná se souhlasem vrchní a hlavní sestry nemocnice.  

 

Průběh pozorování: 

- Navázání kontaktu – povolení hlavní sestry nemocnice s prací na OINTH jsem 

získala velice snadno. Práce na zlepšování ošetřovatelské praxe je vedením nemocnice 

vždy kladně přijímána a podporována. Po předchozí zkušenosti s prací na pracovišti 

jsem dále využila pomoci svého přímého nadřízeného a požádala o pracovní umístění 

na zkoumané pracoviště po dobu pilotáže. Tak jsem se dostala zcela pohodlně do 

výzkumného prostředí.  

- Pozorování – z důvodu předchozí zkušenosti s prací na OINTH a 

s přihlédnutím k poznatkům o mezioborové spolupráci jsem pozorování zaměřila na 

procesy charakterizující týmovou spolupráci. Jednalo se tedy o selektivní pozorování. 

(40, s. 195)  

- Záznam dat – během pracovní doby byl záznam dat mnohdy problematický. Při 

pozorování, které bylo v tomto případě nad rámec a přesto součástí mé pracovní 

náplně, se ukázalo být užitečné dodržování následujících zásad. Zaprvé, stanovit si 

předem oblasti sledovaných projevů, zadruhé, stěžejní postřehy ihned zaznamenat do 
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poznámek, a zatřetí, po skončení pracovní doby popsat formou deníku vypozorované 

jevy. 

 

Závěr: 

Dovednosti a znalosti zdravotníků různých specializací jsou v péči o pacienty  

hospitalizované na OINTH využívány. Ne všichni tito zdravotníci dochází na  

pracoviště každý den. Jejich přítomnost na oddělení se odvíjí od potřeby péče u  

konkrétních pacientů. Oblasti sledovaných projevů mezioborové týmové spolupráce  

na pracovišti jsem charakterizovala následujícím způsobem: 

1) Vzájemná odborná interakce ZPNP – zdravotníci nelékaři spolu komunikují 

zejména  písemně, a to formou zápisů do dokumentace pacienta. Podstata 

interpersonálních interakcí je spíše neformální. V rozhovorech mezi 

zdravotníky v mezioborovém týmu převládají mimopracovní témata hovoru. 

Diskuse k odborné péči probíhá ve výjimečných případech, je závislá na 

závažnosti zdravotního stavu pacienta. Netrvá dlouho a je většinou iniciována 

zdravotníkem specialistou, který přichází řešit konkrétní případ pacienta. 

Skladba komunikovaných informací ve většině případů postrádá udání 

konkrétních cílů péče u jednotlivých pacientů. Staniční sestra bývá tomuto 

rozhovoru přítomna, není to však pevným pravidlem.  

2) Společný pracovní cíl ZPNP - V praxi jsem se často setkávala se situacemi, 

kdy byl pacient pod drobnohledem několika zdravotnických pracovníků 

(zdravotní sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut apod.), kteří s pacientem 

velice zodpovědně pracovali v rámci svých kompetencí, avšak bez fungující 

spolupráce často docházelo například k duplikaci některých intervencí a nebo, 

a to častěji, k neposkytnutí péče v potřebném rozsahu a kvalitě. Kupříkladu 

v situaci, kdy si zdravotní sestra a fyzioterapeut nepředali informace o 

rehabilitačním ošetřování u konkrétního pacienta. Důsledkem nespolupráce 

těchto dvou profesionálů bylo, zaprvé, nevhodné načasování rehabilitace 

vedoucí ve svém důsledku až k negativním pocitům pacienta v souvislosti 

s malým pokrokem ve cvičení (pacient po ranní hygieně neměl dostatek síly na 

rehabilitaci). Zadruhé, využívání málo účinných postupů, pomůcek, či technik 

při práci sestry s pacientem vedlo k prodloužení hospitalizace pacienta.  

3) Společná odpovědnost interdisciplinárního týmu –výsledky péče 

mezioborového týmu ZPNP nejsou mezi zdravotníky oficiálně sdíleny. 
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Důvodem je neexistence monitorovacích mechanizmů týmové práce, a také 

neorganizovanost odborných diskusí nad konkrétními případy pacientů (kromě 

zdravotních sester navzájem – sesterské vizity). Na pracovišti nejsou 

stanoveny cíle péče zdravotníků vyžadující týmový přístup při práci s pacienty.  

Na oddělení jsou však alespoň sledovány nepřímí ukazatelé efektivity práce  

interdisciplinárního týmu, a to jsou tzv. indikátory kvality, kterými jsou  

například počet nově vzniklých dekubitů, výskyt komplikací léčby atp.  

 

C) Studium dokumentů/literatury – viz. teoretická část práce.  

 

 

6.2 Vize interdisciplinární spolupráce ZPNP na zkoumaném pracovišti 

Vymezení konkrétní podoby výzkumu pro zlepšení mezioborové spolupráce ZPNP 

následovalo pilotáž. Tato část projektu sledovala myšlenku, kterou zdůrazňují autoři 

zabývající se akčním výzkumem. A tedy, že výzkumník a participanté pracují společně na 

analýze situace, kterou si přejí změnit a vykreslí jimi vnímaný úspěch v dané oblasti. (43, s. 

101; 44, s. 28) Jinými slovy, jednalo se tedy o ustanovení žádoucí podoby interdisciplinární 

spolupráce ZPNP na OINTH, k níž měly přispět naplánované aktivity výzkumu.  

 

Ideál mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH 

Základní podoba interdisciplinární spolupráce ZPNP je popisována následovně. Na oddělení 

funguje pracovní tým složený ze zdravotníků nelékařů s různou odbornou kvalifikací, tzv. 

multi/interdisciplinární tým. ZPNP, kteří se účastní péče o pacienty, znají navzájem své 

odborné kompetence. Znalosti a dovednosti zdravotníků jsou na základě stanovených 

kompetencí využívány při týmové práci s pacienty. Každý zdravotník zná skutečnosti o 

charakteru práce kolegy z interdisciplinárního týmu u konkrétního svěřeného pacienta. ZPNP 

pracují v mezioborovém týmu tak, aby společně dosahovali konkrétních, reálných cílů péče. 

Tyto cíle poskytované péče jsou v týmu sdíleny, tedy jsou známy všem ZPNP zúčastněným 

při ošetřování svěřených pacientů. Na pracovišti je zajištěno předávání těchto informací o 

pacientech mezi členy interdisciplinárního týmu.  

 
S přihlédnutím k tomuto obecnému pojetí mezioborové týmové spolupráce na OINTH, a na 

základě zhodnocení stávající situace, byly stanoveny konkrétní cíle, k jejichž naplnění měly 

směřovat aktivity v rámci výzkumu.  
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Prioritní cíle výzkumných aktivit  

CÍL 1 - KOMUNIKACE  

ZPNP si v interdisciplinárním týmu předávají informace o pacientech ústně 

CÍL 2 - SKLADBA KOMUNIKOVANÝCH INFORMACÍ  

V interdisciplinárním týmu je mezi ZPNP komunikován individuální cíl péče u jednotlivých 

pacientů 

CÍL 3 - CÍL PRÁCE INTERDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU   

Cíle práce interdisciplinárního týmu jsou stanoveny u každého pacienta jednotlivě  

CÍL 4 - ORGANIZACE PRÁCE INTERDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU 

U indikovaných pacientů probíhají ošetřovatelská konzilia  

 
 

Následující tabulka uvádí oblasti, které byly participanty výzkumu zvoleny ke zlepšení. Jsou 

popsány v podobě cílů uvedených výše, navíc je však u každého z těchto cílů udána stupnice 

úspěchu. Ta sloužila k hodnocení vývoje interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH 

v průběhu výzkumu.  

 

Kritéria pro hodnocení efektivity výzkumných aktivit 

 
Tabulka č. 4 – Kritéria pro hodnocení interdisciplinární spolupráce ZPNP  
Pozn.:  3– úspěch (ideál),  2 – dobrý výsledek,  1 – uspokojující výsledek 

PRIORITNÍ CÍL STUPNICE ÚSPĚCHU 
 
 
CÍL 1 - KOMUNIKACE  
ZPNP si v interdisciplinárním 
týmu předávají informace o 
pacientech ústně 
 
 
 

 
3 

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, předávají 
ošetřujícím sestrám 
ústně informace u více 
než 90% svěřených 
pacientů.  

 
2 

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, předávají 
ošetřujícím sestrám 
ústně informace u více 
než 70% svěřených 
pacientů.  
  
 

 
1 

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH 
a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, předávají 
ošetřujícím sestrám 
ústně informace u méně 
než 70% svěřených 
pacientů.  
 

CÍL 2 - SKLADBA 
KOMUNIKOVANÝCH 
INFORMACÍ  
V interdisciplinárním týmu je 
mezi ZPNP komunikován 
individuální cíl péče u    
jednotlivých pacientů  
 
 
  

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, komunikují s 
ošetřující sestrou  
informace o 
individuálním cíli péče 
u více než 90% 
svěřených pacientů. 

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, komunikují s 
ošetřující sestrou  
informace o 
individuálním cíli péče 
u více než 70% 
svěřených pacientů. 

ZPNP, kteří dochází 
jako externisté na 
OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního 
týmu, komunikují s 
ošetřující sestrou  
informace o 
individuálním cíli péče 
u méně než 70% 
svěřených pacientů. 
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CÍL 3 - CÍL PRÁCE 
INTERDISCIPLINÁRNÍHO 
TÝMU 
Na OINTH je sdílen cíl společné 
práce interdisciplinárního týmu 
(sdílená zodpovědnost) 
 
 
 

Cíl společné práce 
interdisciplinárního 
týmu je u indikovaných 
pacientů* sdílen všemi 
členy konkrétního týmu. 
 
* Indikovaný pacient - 
identifikované potřeby 
péče vyžadují u tohoto 
pacienta intervenci 3 a 
více ZPNP s odlišnou 
specializací.  

Cíl společné práce 
interdisciplinárního 
týmu je u indikovaných 
pacientů sdílen více než 
polovinou členů 
konkrétního týmu 
 

Cíl společné práce 
interdisciplinárního 
týmu je u indikovaných 
pacientů sdílen méně 
než polovinou členů 
konkrétního týmu 
 

CÍL 4 - ORGANIZACE PRÁCE 
U indikovaných pacientů 
probíhají ošetřovatelská 
konzilia*   
 
 
 
*Ošetřovatelské konzilium 
(OšKo) – řízená odborná ústní 
diskuse ZPNP s odlišnou 
odborností nad ošetřovatelským 
procesem u konkrétního 
pacienta 

Ošetřovatelské 
konzilium probíhá u 
všech  indikovaných 
pacientů 
 
 

Ošetřovatelské 
konzilium probíhá u 
více než poloviny 
indikovaných pacientů 
 
 

 

Ošetřovatelské 
konzilium probíhá u 
méně než poloviny  
indikovaných pacientů 
 
 

 

 

6.3 Teorie výzkumné akce  

Po identifikaci vize interdisciplinární spolupráce ZPNP na zkoumaném pracovišti následovalo 

stanovení oblastí, které jsou zdravotníky z OINTH chápány jako relevantní při sestavování 

plánu konkrétních aktivit výzkumu. Intervence směřující ke zlepšení mezioborové spolupráce 

zdravotníků nelékařů byly naplánovány pracovní skupinou a zahrnuty do tzv. teorie akce. Ta 

obsahovala 4 kategorie činností, z nichž každá byla specifikována do již konkrétních aktivit 

výzkumu. 

 

Teorie akce pro zlepšení mezioborové spolupráce ZPNP  

Pro naplnění vize mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH je nutné: 

1. Vytvořit podmínky pro setkávání a spolupráci ZPNP v interdisciplinárním týmu,  

2. Věnovat pozornost systematizaci práce interdisciplinárního týmu,  

3. Motivovat ZPNP k mezioborové spolupráci,  

4. Komunikovat  informace o správných přístupech v péči o pacienty v souvislosti  

    s interdisciplinární spoluprácí. 

 

Je zřejmé, že uvedené kategorie výzkumných činností vyžadovaly odlišnou míru pozornosti 

výzkumného týmu. Následující graf vyjadřuje původní odhad času na jednotlivé oblasti 
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činností výzkumu. Tato teorie výzkumné akce byla zkonstruována na začátku výzkumu. 

Výsledný rozdíl v odhadu a reálné spotřebě času pro konkrétní aktivity výzkumu napomáhal 

k popisu mechanizmů podporujících mezioborovou spolupráci ZPNP na pracovišti (viz. dále).   

 

Tabulka č. 5 - Teorie akce pro zlepšení mezioborové spolupráce ZPNP – odhad na začátku  

výzkumu  

40%

30%

20%

10%

Podmínky pro spolupráci Systematizace práce Motivace ZPNP Informace

 

 

Konkrétní aktivity výzkumu, které se skrývají v popsaných čtyřech základních kategoriích 

činností, byly diskutovány v pracovní skupině. Jejich původní odhad spotřeby celkového času 

výzkumu znázorňují následující grafy.  

 

Tabulka č. 6 – Konkrétní aktivity výzkumu – odhad na začátku výzkumu 

PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI

50%

30%

20%

Organizační zajištění Seznámení členů IDT Personální zajištění

 

SYSTEMATIZACE PRÁCE

40%

30%

20%

10%

Pilotní zavedení
OšKo

Zavedení
metodické
koncepce 

Prezentace
činnosti IDT 

Sledování práce
IDT 
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MOTIVACE ZPNP

50%

30%

20%

Zpětná vazba práce
IDT

Proklamace projektu Team-building

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

50% 50%

Teorie mezioborové spolupráce Praktická cvičení

 

 

Ne/relevance aktivit v procesu zlepšování mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH vedla 

k vytvoření otázek akčního výzkumu, tak jak je charakterizuje Sagor, a tedy že povaha 

výzkumných otázek má v akčním výzkumu vliv na výběr dat sbíraných v jeho dalším 

průběhu. (44, s. 86 – 89) 

 

Výzkumné otázky 

- Jaká organizační opatření vedou na OINTH ke zlepšení mezioborové spolupráce 

ZPNP?  

- Jaká personální opatření podporují žádoucí spolupráci mezi zdravotníky nelékaři? 

- Jaký charakter sledování a prezentace práce interdisciplinárního týmu ovlivňuje 

mezioborovou spolupráci ZPNP na OINTH? 

- Jaký vliv má zveřejnění informací o práci ZPNP na projektu zlepšování mezioborové 

spolupráce na OINTH v rámci nemocnice pro dosažení žádoucí podoby této 

spolupráce? 

- Souvisejí aktivity pro podání zpětné vazby o práci interdisciplinárního týmu jeho 

členům s rozvojem mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH? 

- Jaká míra informovanosti ZPNP vede na OINTH k naplnění žádoucí koncepce 

interdisciplinární spolupráce zdravotníků nelékařů?   

- Jaká je struktura komunikovaných informací mezi vedoucím a pracovníky z oddělení 

vedoucí k rozvoji mezioborové spolupráce na tomto pracovišti?      

- Jaký vliv mají aktivity pro vzájemné seznámení s prací jednotlivých ZPNP 

v interdisciplinárním týmu OINTH mezi sebou na kvalitu jejich interdisciplinární 

spolupráce?  
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6.4 Implementace aktivit výzkumu 

Tato fáze výzkumu probíhala v čase od ledna do března. Na implementaci konkrétních aktivit 

výzkumu do praxe se podíleli všichni ZPNP pracující na OINTH. Pracovní skupina, složená 

ze zástupců jednotlivých odborných zdravotnických disciplín, měla za úkol přinášet nové 

nápady na zlepšení stávající praxe a reflektovat dopad zavedených opatření na žádoucí stav 

mezioborové spolupráce zdravotníků nelékařů na nemocničním oddělení. Porady pracovní 

skupiny probíhaly jednou za 3 týdny, vždy v posledním týdnu výzkumného období. Na těchto 

poradách probíhaly skupinové rozhovory, které byly řízeny vedoucím výzkumníkem. Po 

úvodním seznámení s výsledky práce na předem dohodnutém tématu z předešlé porady byla 

jednotlivě diskutována témata ze čtyř původně navrhovaných oblastí činností výzkumu. Byly 

to podmínky pro spolupráci ZPNP, systematizace práce interdisciplinárního týmu, motivace 

ZPNP k mezioborové týmové spolupráci a oblast informovanosti ZPNP o postupech 

v souvislosti s problematikou mezioborové kooperace. V závěru každé skupinové diskuse 

došlo k rozdělení úkolů mezi členy pracovní skupiny tak, abychom společně pracovali na 

zlepšení stavu spolupráce mezi zdravotníky nelékaři na OINTH. Zápisy porad pracovní 

skupiny jsou obsahem přílohy č. 2. 

 

Naplánované aktivity výzkumu byly transponovány do praxe s přihlédnutím k aktuálním 

podmínkám na pracovišti, ke zkušenostem zdravotníků, a k organizačním, materiálním, 

personálním a jiným možnostem oddělení. Zajistit uplatnění názorů a připomínek všech 

zdravotníků nelékařů na OINTH bylo podmínkou zdárného dokončení výzkumu. Princip 

všeobecného konsenzu byl naplňován tak, že zástupci jednotlivých zdravotnických disciplín – 

tedy členové pracovní skupiny, projednávali návrhy a opatření z porad ve svém odborném 

pracovním týmu. V pracovní skupině pak vystupovali jako „poslové“, kteří reprodukují 

závěry konkrétních pracovních celků. 

 

Akční výzkum není rigidní proces. Jednotlivé aktivity byly v průběhu výzkumu modifikovány 

s přihlédnutím k aktuální situaci na pracovišti. Rozdíly mezi plánem činností a jejich 

skutečnou podobou se postupně ukazovaly při zpracování dat výzkumného projektu. 

Informace o odchylkách mezi teorií a praxí výzkumu byly důležité pro určení oblastí činností 

relevantních v procesu zlepšování interdisciplinární spolupráce ZPNP na konkrétním 

pracovišti.  
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V následujícím textu jsou popsány činnosti, které byly na OINTH uskutečněny s cílem zlepšit 

mezioborovou spolupráci zdravotníků nelékařů.  

 

Popis aktivit výzkumu         

Výzkumný projekt trval 3 měsíce, tedy 12 výzkumných týdnů. Pro monitorování aktivit 

výzkumu v čase byly sledovány jednotlivé výzkumné týdny. Zastoupení konkrétních aktivit 

v rámci jednotlivých oblastí činností výzkumného týmu bylo odlišné v každém sledovaném 

týdnu. Záznam s vyhodnocením zastoupení jednotlivých aktivit ve výzkumných týdnech je 

obsahem přílohy č. 3 – „Deník výzkumníka“. Odhad času stráveného na jednotlivých 

intervencích byl proveden vedoucím výzkumníkem po poradě s pracovní skupinou. 

Následující graf znázorňuje čtyři kategorie činností výzkumu podle jejich rozložení ve 

výzkumných týdnech.  

 

Tabulka č. 7 – Oblasti aktivit výzkumu v čase  
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VÝZKUMNÝ TÝDEN
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Informace 0% 30%40%40%25% 0% 0% 35%45%10% 0% 0%

Motivace ZPNP 0% 30% 0% 5% 10%15%20%35%20%15%20% 0%

Systematizace práce 50%25%25%35%30%40%35%10%35%40%50% 100

Podmínky pro spolupráci 50%15%35%20%35%45%45%20% 0% 35%30% 0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

Konkrétní aktivity výzkumu, spadající do jedné ze čtyř kategorií činností, byly 

zaznamenávány do již zmíněného „Deníku výzkumníka“. Níže jsou tyto aktivity výzkumu 

stručně popsány. 
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Výzkumný týden 1 byl věnován pouze dvěma oblastem plánovaných činností, a to zajištění 

podmínek pro spolupráci ZPNP a systematizaci práce interdisciplinárního týmu zdravotníků 

nelékařů na OINTH. Obě jmenované kategorie aktivit byly zastoupeny ve stejném měřítku, 

tedy zaměstnanci jim věnovali z celkového času na výzkum zhruba shodnou míru energie. 

Konkrétní aktivity byly následující. Výzkumný tým pracoval na přizpůsobení organizace 

práce ZPNP pro dosažení konceptu žádoucí interdisciplinární spolupráce ZPNP. Konkrétně se 

jednalo o práci na návrhu pro zjištění pracovního vytížení sester vzhledem k plánu 

nejvhodnějšího termínu ošetřovatelských konzilií (dále jen konzilium), pracovalo se také na 

jejich pilotním zavedení do praxe. Na začátku výzkumu proběhl proces návrhů k identifikaci 

pacientů pro ošetřovatelské konzilium, a také se pracovalo na návrzích pro sledování 

interdisciplinární týmové práce ZPNP. Monitoring efektivity mezioborové týmové práce byl 

chápán jako jeden z podstatných mechanizmů pro rozvoj spolupráce zdravotníků mezi sebou. 

Této oblasti bylo proto věnováno také náležité úsilí výzkumného týmu. 

 

Ve výzkumném týdnu 2 byl v kategorii vytváření podmínek pro spolupráci ZPNP věnován 

čas zjišťování postojů ZPNP o tom, kdy by jim během služby nejvíce vyhovovalo provádět 

plánovaná konzilia. Jednalo se o distribuci dotazníku. Z oblasti systematizace práce byl 

vytvořen indikační list pro konzilia, který byl po schválení uveden do praxe na oddělení. I 

nadále se pracovalo na návrhu pro sledování práce interdisciplinárního týmu jako celku. 

Oblast motivace ZPNP ke kooperaci v péči o svěřené pacienty byla vyjádřena aktivitou, kdy 

byli zaměstnanců OINTH informování o plánovaných aktivitách výzkumu na provozní poradě 

oddělení. Poslední oblast činností pro zlepšení spolupráce zdravotníků nelékařů, tedy 

zpřístupnění informací, byla v tomto výzkumném týdnu představována zorganizováním 

praktického informačního setkání, tzv. „ošetřovatelské konzilium nanečisto“. 

 

Výzkumný týden 3 byl zaměřen zejména na komunikaci informací o postupu konzilia, tedy 

oblasti zpřístupnění informací ZPNP na OINTH. Praktickému nácviku konzilia předcházelo 

teoretické představení nového pracovního přístupu pracovníkům oddělení. V oblasti 

zajišťování podmínek pro spolupráci došlo na základě vyhodnocení šetření o vhodnosti 

konání konzilia k přizpůsobení organizace práce na OINTH pro nácvik konzilia. 

Systematizace práce – tato oblast byla vyjádřena prací na návrhu pro sledování práce 

mezioborového týmu. Motivaci ZPNP ke spolupráci nebyl v tomto týdnu věnován žádný čas. 
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Ve výzkumném týdnu 4 byla oblast zajišťování podmínek pro spolupráci představována 

aktivitami pro seznámení s prácí jednotlivých ZPNP mezi sebou (návrh na metodu sběru 

informací o přispívání práce jednotlivých ZPNP pro interdisciplinární tým OINTH), a dále 

zajišťováním dostatečného počtu personálu ve službách pro naplnění žádoucí koncepce 

týmové mezioborové spolupráce. Oblast systematizace práce na oddělení byla naplňována 

aktivitami, mezi něž patřilo zavedení nové identifikace pacientů pro konzilium (zjednodušené, 

lépe vyhovující zaběhlému systému práce – zápis do knihy příjmů), monitoring práce 

interdisciplinárního týmu podle vzniklého tiskopisu „Záznam ošetřovatelského konzilia“, a 

v neposlední řadě také příprava na prezentaci dosavadní činnosti týmu na plánovaném 

semináři o mezioborové spolupráci ZPNP na OINTH. Práce na přípravě na seminář spadala 

také do oblasti motivace ZPNP ke spolupráci do kategorie komunikace informací o pravidlech 

spolupráce. 

 

Výzkumný týden 5 probíhal v následujících aktivitách. Pro zajištění podmínek pro spolupráci 

ZPNP pokračovaly intervence pro seznámení s odbornou prací ZPNP na OINTH mezi sebou.  

Pro zajištění dostatečného počtu personálu v době konzilií byly posíleny služby v den jeho 

konání (sestra z Operativního týmu ÚVN Praha). Pro vytvoření systému v oblasti 

interdisciplinární spolupráce na OINTH byly prezentovány informace o dosavadní činnosti 

mezioborového týmu na semináři. Oblast motivace ZPNP byla naplňována aktivitami 

zdravotníků pro získání postojů svých kolegů o vnímaných přínosech zdravotníků nelékařů 

k mezioborové spolupráci na pracovišti. Komunikace informací o pravidlech mezioborové 

spolupráce proběhla na semináři. 

 

Výzkumný týden 6 byl v oblasti zajišťování podmínek pro spolupráci charakteristický 

aktivitami pro zjišťování možnosti posílení služeb na OINTH (porada s vrchní sestrou 

Operativního týmu, staniční sestrou OINTH, vrchní sestrou interní kliniky), pokračovala 

distribuce dotazníků pro bližší seznámení s úlohou jednotlivých ZPNP mezi sebou. Oblast 

činností vztahujících se k systematizaci práce interdisciplinárního týmu byla vyjádřena 

konáním pilotního konzilia (již pátého v řadě) a monitorováním práce interdisciplinárního 

týmu OINTH podle stanovených kritérií. V kategorii komunikace informací nebyly v tomto 

výzkumném týdnu prováděny žádné aktivity. Pro dosažení motivace ZPNP ke spolupráci 

pokračovala distribuce dotazníků pro posouzení přínosu jednotlivých ZPNP pro tým OINTH, 

jako prvku k posílení povědomí o existenci pracovního týmu složeného z profesionálů 

s odlišnou odborností (nejen zdravotní sestry). 
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Ve výzkumném týdnu 7 byla práce výzkumného týmu zaměřena na návrh změn organizace 

práce tak, aby si ZPNP mohli předávat informace ústně. Probíhaly rozhovory se ZPNP, které 

sledovaly vnímané překážky v zajištění kvalitní interdisciplinární spolupráce mezi ZPNP na 

OINTH a možnosti řešení situace s cílem dosáhnout žádoucí koncepce mezioborové 

spolupráce zdravotníků nelékařů. V tomto období probíhalo focení zdravotníků pro vytvoření 

foto-galerie interdisciplinárního týmu OINTH. Z oblasti systematizace práce převládaly 

aktivity zaměřené na vytvoření metodické koncepce mezioborové spolupráce, byla 

odstartována práce na návrhu postupu spolupráce pro vytvoření oficiálního dokumentu. Dále 

pokračoval monitoring práce týmu podle platných pravidel. Problematika motivace ZPNP 

byla brána v potaz i v tomto týdnu, byl zpracováván článek o výzkumném projektu na 

OINTH, který měl být prezentován v rámci nemocnice. Povědomí o práci na projektu v rámci 

nemocnice slibovalo podporu pro vytvoření prostředí motivovaných pracovníků na OINTH. 

 

Výzkumný týden 8 byl věnován zejména komunikaci informací o ošetřovatelském procesu ve 

vztahu k charakteristikám spolupráce ZPNP (informační rozhovory se sestrami), a také 

motivaci zdravotníků ke spolupráci s kolegy v interdisciplinárním týmu. Připravený článek o 

projektu na OINTH byl prezentován na poradě manažerů ošetřovatelské péče v nemocnici, 

čímž bylo zajištěno určité povědomí o aktivní práci ZPNP na zkvalitňování poskytované péče 

na zkoumaném pracovišti. Oblast systematizace práce byla vyjádřena pokračováním aktivit 

z předešlého týdne, tedy zpracovával se návrh oficiálního postupu mezioborové spolupráce na 

OINTH, pro prezentaci práce týmu byly zpracovávány grafy o výsledcích práce 

interdisciplinárního týmu a o vývoji ve sledovaných cílech. Proběhlo další pilotní konzilium. 

V kategorii vytváření podmínek pro spolupráci byl dokončen proces seznamování ZPNP 

s prací kolegů. Foto-galerie interdisciplinárního týmu byla dána ke zpracování 

do kopírovacího studia. 

 

Výzkumný týden 9 – v tomto období dominovaly aktivity z oblasti systematizace práce a 

komunikace informací. Byly dokončeny písemné pokyny pro spolupráci ZPNP na oddělení, a 

ty umístěny na oddělení k připomínkování. Dále došlo na pracovišti k prezentaci grafů 

popisujících práci interdisciplinárního týmu. Pokračoval monitoring splněných cílů tohoto 

týmu. Oblasti vytváření podmínek pro spolupráci nebyly v tomto období věnovány žádné 

aktivity výzkumu. Umístění foto-galerie interdisciplinárního týmu na sesterně OINTH 

spadalo do aktivit k podpoře motivačních mechanizmů pro vzájemnou spolupráci zdravotníků 

nelékařů. I v tomto týdnu probíhaly informační rozhovory se ZPNP o ošetřovatelském 
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procesu z pohledu zajištění žádoucí spolupráce. Tyto aktivity spadly do kategorie komunikace 

informací o pravidlech interdisciplinární spolupráce zdravotníků nelékařů. 

 

Ve výzkumném týdnu 10 pokračovaly aktivity z oblasti systematizace práce 

interdisciplinárního týmu, mezi něž patřily oficiální ustanovení postupu spolupráce ZPNP – 

„Šestero interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH“, návrh na metodu sběru dat pro 

zjištění nových indikátorů pro sledování práce interdisciplinárního týmu (dosavadní 

monitoring nevyhovoval), prezentace výsledků práce týmu na provozní poradě OINTH. Pro 

vytvoření podmínek ke spolupráci ZPNP byly aktivity zaměřeny na přizpůsobení organizace 

práce na OINTH, tedy došlo k zajištění edukací sanitářů o jejich  pracovních povinnostech a 

zavedla se kontrola jejich práce. Intervence pro zajištění dostatečného počtu personálu byly 

orientovány na pomocné zdravotníky. V době konzilia byla posílena ranní služba, namísto 2 

sanitářů byly ve službě 3. Kategorie motivace ZPNP ke spolupráci byla naplňována 

následujícími aktivitami. S hlavní sestrou ÚVN byl elektronicky komunikován průběh 

projektu s cílem schválení článku pro umístění na intranet nemocnice. Na provozní poradě 

došlo ke zpětné vazbě práce ZPNP. Komunikace informací o pravidlech mezioborové 

spolupráce ZPNP byla formou seznámení se „Šesterem“ na provozní poradě OINTH. 

 

Výzkumný týden 11 – hlavní aktivity výzkumného týmu byly z oblasti systematizace práce 

interdisciplinárního týmu. Kromě proběhlého konzilia došlo k distribuci dotazníku, který 

sledoval postoje ZPNP k novému systému práce. Interdisciplinární tým začal být nově 

hodnocen podle navržených indikátorů. Oblast zajišťování podmínek pro spolupráci byla 

naplňována aktivitami pokračujícími z předešlého týdne, tedy těmi pro přizpůsobení 

organizace práce na OINTH - edukace sanitářů o pracovních povinnostech a kontroly jejich 

práce. Oblast zajištění informovanosti ZPNP byla v tomto týdnu pominuta, zato určitá 

pozornost výzkumného týmu byla zaměřena na sféru motivace ZPNP – proběhla osobní 

informační schůzka o výzkumném projektu s hlavní sestrou s cílem uveřejnění informací o 

práci na OINTH na nemocničním intranetu.  

 

V posledním výzkumném týdnu směřovaly aktivity participantů výzkumu v oblasti 

systematizace práce, zaprvé, na distribuci a zpracování dotazníků sledujícím postoje ZPNP 

k novému systému práce, zadruhé, na organizaci posledního pilotního konzilia v rámci 

výzkumného projektu, a zatřetí, na monitoring práce interdisciplinárního týmu podle nově 
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navržených indikátorů. Zbylé 3 kategorie aktivit výzkumného projektu nebyly v tomto týdnu 

zastoupeny žádnými konkrétními aktivitami.  

 

Alokace času na aktivity výzkumu   

Původní teorie výzkumné akce byla více méně naplněna ve svém obsahu, avšak spotřeba času 

na jednotlivé aktivity se v praxi od plánu lišila. Následující graf vyjadřuje skutečný poměr 

času stráveného aktivitami podle jednotlivých kategoriích činností.  

 

Tabulka č. 8 – Aktivity výzkumu podle jednotlivých oblastí 

27%

40%

14%

19%

Podmínky pro spolupráci Systematizace práce Motivace ZPNP Informace

 

 

Původně bylo odhadováno, že většina aktivit výzkumu bude spadat do kategorie zajišťování 

podmínek pro spolupráci ZPNP. Skutečně však bylo více času věnováno intervencím 

zařazeným do kategorie systematizace práce interdisciplinárního týmu. Rozdíl byl také 

v alokaci času na aktivity z oblasti motivace ZPNP ke spolupráci. Odhad na začátku výzkumu 

počítal se 20% času stráveného aktivitami z dané problematiky, ve skutečnosti intervence 

z ostatních zkoumaných kategorií činností převládly, a tak bylo pouze 14% času z výzkumu 

využito k motivování zdravotníků. Počáteční odhady výzkumného týmu slibovaly 

intervenovat v kategorii komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce, a to 

mělo spotřebovat 10% času výzkumu. Skutečnost ukázala, že bylo nutné této oblasti věnovat 

více času, tedy 19%.   

Konkrétní aktivity ve čtyřech sledovaných kategoriích činností jsou znázorněny 

v následujících tabulkách spolu s uvedením jejich časového zastoupení ve výzkumu. Dále 

následuje popis rozdílů mezi plánem a realitou uskutečněných aktivit výzkumu.  
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Tabulka č. 9 – Konkrétní aktivity výzkumu 

PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI

63%

25%

12%

Organizační zajištění Seznámení členů IDT Personální zajištění

 

SYSTEMATIZACE PRÁCE

35%

25% 23%
17%

Sledování práce
IDT 

Prezentace
činnosti IDT 

Pilotní zavedení
OšKo

Zavedení
metodické
koncepce 

 

MOTIVACE ZPNP

55%

45%

0%

Zpětná vazba práce
IDT

Proklamace projektu Team-building

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

95%

5%

Teorie mezioborové spolupráce Praktická cvičení

 

 

Podmínky oddělení ke spolupráci, první kategorie výzkumných činností, obsahovala 

následující aktivity. Zajištění vhodné organizace práce, bližší seznámení interdisciplinárního 

týmu s prací jeho členů, a v neposlední řadě personální otázky, tedy přizpůsobení počtu 

personálu rozvíjejícímu se mezioborovému systému práce na oddělení. Odhad zastoupení  

jednotlivých aktivit v souvislosti s jejich vnímanou relevancí se více méně shodoval na 

začátku a na konci projektu. Nejvíce času výzkumný tým věnoval v této oblasti organizačním 

záležitostem, a to 63% času. Původní odhad počítal pouze s polovinou celkového času z dané 

oblasti, ale jak se ukázalo v praxi, zůstává potřeba organizace práce zdravotníků i přesto 

nejdůležitější činností pro rozvoj interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH ze sledované 

kategorie.  

K zajištění podmínek pro spolupráci mezi zdravotníky různých odborností přispívá (podle 

odhadu výzkumného týmu) také znalost náplně práce všech členů interdisciplinárního týmu 

OINTH. Proces vzájemného seznámení ZPNP měl podle původního odhadu čítat aktivity, 

které by zabraly 30% času ze zkoumané oblasti činností. Ve skutečnosti to bylo o něco méně, 

a to 20%.   
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Pro naplnění vytvořené ideální podoby mezioborové spolupráce ZPNP bylo odhadováno 

věnovat se na pracovišti také otázkám personálního zabezpečení. Původně plánovaných 20% 

času z oblasti týkající se podmínek pro spolupráci bylo v praxi představováno pouze 12%. 

 

Druhá kategorie činností pro rozvoj interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH, nazvaná 

systematizace práce, obsahovala aktivity pro sledování týmové práce, pro prezentaci činnosti 

multidisciplinárního týmu, dále aktivity spojené s pilotním zavedením ošetřovatelských 

konzilií, a s uplatněním metodické koncepce interdisciplinární spolupráce na zkoumaném 

pracovišti. 

Intervence vedoucí k zavedení zmíněných konzilií měly podle původního odhadu spotřebovat 

nejvíce času z příslušné kategorie, tedy 40%.V praxi to však byly aktivity ke sledování práce 

interdisciplinárního týmu, kterým výzkumný tým v dané oblasti věnoval nejvíce času, a to 

35% z původně plánovaných 10%. Pilotní konzilia vyžadovala vyvíjení aktivit, které, 

v poměru k ostatním spadajícím do příslušné kategorie, představovaly pouze 23% času.    

Důležitá se ukázala být také prezentace činnosti mezioborového týmu na OINTH. Aktivity ke 

zpřístupnění informací o výsledcích práce týmu měly podle odhadu spotřebovat 20% 

celkového času. Realita byla trochu odlišná, tedy bylo těmto aktivitám věnováno 25% času. 

Markantní rozdíl se ukázal být v odhadu a skutečné spotřebě času na aktivity pro zavedení 

metodiky interdisciplinární spolupráce na pracovišti. Odhadovaných 30% celkového času 

z příslušné kategorie činností bylo v reálné situaci zredukováno na 17%. 

 

Motivace ZPNP k mezioborové spolupráci byla další kategorie činností, která byla na 

pracovišti vnímána jako podstatná k dosažení cíle výzkumného projektu. Bylo odhadováno, 

že bude polovina času ze zkoumané oblasti věnována aktivitám pro zajištění zpětné vazby 

práce interdisciplinárního týmu OINTH. V praxi bylo zapotřebí zmíněným aktivitám věnovat 

více energie výzkumné skupiny, a to 55% času.  

Intervence zabezpečující povědomí a uznání práce ZPNP z OINTH v rámci nemocnice byly 

v počátcích výzkumu chápány jako druhý důležitý faktor motivace zdravotníků. Aktivity 

směřující k proklamaci projektu v nemocnici spotřebovaly o mnoho více času než sliboval 

původní odhad, byl to rozdíl 15% potřebného času.  

Aktivity podporující soudržnost a celkové povědomí interdisciplinárního týmu byly shledány 

relevantními na počátku výzkumu. Odhad zněl, že bude těmto intervencím věnováno 20% 

času z kategorie motivace ZPNP ke spolupráci. V praxi byly tyto aktivity výzkumného týmu 

zcela pominuty. 
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Poslední kategorie činností, komunikace informací o správných přístupech v péči o pacienty 

v souvislosti s interdisciplinární spoluprácí, byla představována, zaprvé, aktivitami pro 

zajištění informovanosti ZPNP z OINTH o postupech směřujících k rozvoji mezioborové 

spolupráce, a zadruhé, intervencemi k praktickému procvičení nově navrhovaných přístupů 

v práci s pacienty (ošetřovatelská konzilia). Oběma uvedeným oblastem aktivit měla být podle 

původního odhadu ve výzkumu věnována shodná míra energie, v praxi se však výzkumný 

tým věnoval převážně aktivitám k zajištění teoretické informovanosti zdravotníků z OINTH, 

bylo to 95% času vymezeného pro danou kategorii činností.   

 

 

6.5 Sběř dat 

Interdisciplinární spolupráce ZPNP na zkoumaném pracovišti vyžadovala přesný popis, 

protože aktivity výzkumu odrážely její vývoj v souvislosti s provedenými intervencemi 

výzkumného týmu. Sběr dat ve výzkumu tedy sloužil k popisu mezioborové spolupráce. 

Prioritní cíle výzkumných aktivit, které byly uvedeny v příslušné kapitole této práce, popisují 

žádoucí stav mezioborové spolupráce. Kritéria pro hodnocení efektivity výzkumných aktivit 

(také viz.příslušná kapitola) sloužila jako stupnice k posouzení stavu žádoucí kooperace 

zdravotníků v jednotlivých výzkumných týdnech.  

 

Metody transkripce dat 

Pro účel výzkumu byly vytvořeny nové tiskopisy pro záznam dat, do kterých zdravotníci 

zapisovali potřebné údaje, a nebo byly již stávající dokumenty pozměněny. Následující 

tabulka přináší přehled o dokumentech, které byly využity pro záznam dat sloužících k popisu 

mezioborové spolupráce mezi zdravotníky. Konkrétní tiskopisy jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

Tabulka č. 10 – Transkripce dat 

PRIORITNÍ CÍLE VÝZKUMNÝCH 
AKTIVIT 

Zdroj informací  
1 

Zdroj informací  
2 

Zdroj informací 
3 

ZPNP si v interdisciplinárním týmu předávají 
informace o pacientech ústně 

Tiskopis „Deník 
ZPNP“ 

  

V interdisciplinárním týmu je mezi ZPNP 
komunikován individuální cíl péče u    
jednotlivých pacientů  

Tiskopis „Deník 
ZPNP“ 

Tiskopis „Záznam 
OšKo“ 

 

Na OINTH je sdílen cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu 

Tiskopis „Indikační 
list OšKo“ – později 
„Kniha příjmů“ 

Tiskopis „Deník 
ZPNP“ 

Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 

U indikovaných pacientů probíhají 
ošetřovatelská konzilia  

Tiskopis „Indikační 
list OšKo“ – později 
„Kniha příjmů“ 

Tiskopis „Záznam 
OšKo“ 
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Vývoj interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH 

Žádoucí podoba interdisciplinární spolupráce ZPNP byla stanovena participanty výzkumu 

s přihlédnutím ke všeobecným znalostem teorie spolupráce, k podmínkám konkrétního 

pracoviště a ke zkušenostem samotných zdravotníků. Záznam dat pro zhodnocení stavu této 

spolupráce v čase výzkumu vedl k bližšímu poznání situace, která měla být zlepšována.  

Realita mezioborové spolupráce zdravotníků nelékařů z OINTH byla v průběhu výzkumu 

popisována na základě čtyř charakteristik. Tyto byly prioritní cíle výzkumných aktivit. 

Následuje deskripce vývoje této spolupráce podle uvedených charakteristik (prioritních cílů). 

Text je rozdělen do čtyř odstavců, představujících zmíněné cíle aktivit výzkumného týmu. 

Grafické znázornění vývoje jednotlivých cílů je uvedeno v příloze č. 5. 

 

Prvním úkolem při zlepšování interdisciplinární spolupráce na pracovišti bylo zajistit, aby si 

zdravotníci mezi sebou předávali informace o pacientech ústně. Tato praxe se na OINTH 

uplatňovala již před začátkem výzkumu, avšak v nedostatečné míře, a bez jakékoliv 

pravidelnosti. Pro pochopení situace na oddělení je nutné zde zmínit, že se někteří ZPNP 

významně liší v počtu pacientů, o které se denně starají. Například fyzioterapeut a nutriční 

terapeut docházeli týdně na OINTH za několika desítkami pacientů, zatímco kupříkladu sestra 

specialistka na hojení ran, nebo podiatická sestra, neměly v některý výzkumný týden žádné 

pacienty. Tendence ke zlepšení situace v oblasti ústní odborné interakce ZPNP se ukázala být 

poprvé patrná ve čtvrtém výzkumném týdnu, kdy nutriční terapeut poprvé překročil hranici 

70% pacientů, u kterých sdělil ústně informace jeho ošetřující sestře. V následujícím 

výzkumném týdnu došlo opět k negativnímu poklesu sledovaného fenoménu u zmíněného 

pracovníka. Jiný zdravotník z multidisciplinárního týmu, fyzioterapeut, naopak v tomto týdnu 

vykázal lepší výsledek oproti dlouhodobému průměru. Od šestého výzkumného týdne žádný 

ze ZPNP nespadl pod hranici 70% pacientů, u kterých ústně komunikoval péči se zdravotní 

sestrou z OINTH. Osmý, devátý a jedenáctý výzkumný týden představoval nejlepší výsledky 

týkající se dané problematiky. V těchto obdobích vždy některý z nejvíce pracovně vytížených 

členů týmu (nutriční terapeut, fyzioterapeut) vykázal výsledek, který byl na stupnici úspěchu 

hodnocen jako nejlepší, a tedy že byly informace ústně předány ošetřující sestře u více než 

90% svěřených pacientů.  

 

Druhý cíl výzkumných aktivit se týkal skladby komunikovaných informací mezi jednotlivými 

členy interdisciplinárního týmu OINTH. Hlavním impulzem pro zavedení této inovace byl 

fakt, že v mezioborovém týmu nejsou vždy sdíleny konkrétní cíle péče u pacientů. Tato 
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situace může vést ke snížení adresnosti intervencí zdravotníků a k celkovému odosobnění 

péče. V nové koncepci interdisciplinární spolupráce na OINTH bylo žádoucí, aby si ZPNP 

mezi sebou v týmu předávali informace o konkrétním cíli péče u jednotlivých pacientů  

(odráží se odlišný potenciál pacienta). 

Monitorováním tohoto znaku kvalitní mezioborové spolupráce se ukázalo, že je nutné 

výsledky sledovaného cíle opět posuzovat v souvislosti s počtem pacientů, o které daný 

zdravotník pečuje. Vývoj fenoménu byl tedy hodnocen zejména ve vztahu k těm 

zdravotníkům, kteří pracovali týdně s několika desítkami pacientů (nutriční terapeut, sociální 

pracovnice, fyzioterapeut). Již ve třetím výzkumném týdnu bylo zaznamenáno zlepšení ve 

sledované kategorii, kdy nutriční terapeut komunikoval se sestrou individuální cíle u více než 

70% svých pacientů. Také fyzioterapeut se v následujícím výzkumném týdnu dostal na tuto 

hodnotu. Od pátého do sedmého výzkumného týdne byla situace dobrá, hodnocena bodem 2 

na stupnici úspěchu, tedy u více než 70% pacientů byly v interdisciplinárním týmu 

diskutovány individuální cíle péče. Výrazný posun byl zmapován v osmém týdnu 

probíhajícího výzkumu, kdy všichni ZPNP hovořili s ošetřující sestrou o cílech péče 

v souvislosti s konkrétním pacientem ve více než 90% případů. Pokles v devátém týdnu byl 

dále prohlouben v následujícím týdnu, kdy fyzioterapeut dodržel žádoucí skladbu 

komunikovaných informací pouze u méně než 70% pacientů. Podobný propad se již v dalším 

průběhu výzkumu neopakoval, nedošlo však ani k výraznému zlepšení v dané oblasti. 

 

Sdílená, týmová zodpovědnost byla další charakteristikou žádoucí podoby mezioborové 

spolupráce ZPNP na OINTH. U pacientů, kteří vyžadovali intervenci tří a více zdravotníků 

s odlišnou odborností („indikovaní pacienti“) bylo nutné zajistit, aby byli všichni tito 

relevantní zdravotníci seznámení s cíli společné práce vzniklého interdisciplinárního týmu. 

Právě u indikovaných pacientů bylo na základě zkušeností z praxe odhadováno, že špatná 

koordinace intervencí několika profesionálů z různých vědních disciplín může vést ke 

komplikacím léčení. 

Záznamem informací o proběhlé odborné interakci týkající se péče o pacienta mezi všemi 

zainteresovanými zdravotníky bylo zjištěno, že v několika případech není sdílen cíl společné 

práce interdisciplinárního týmu všemi členy konkrétního týmu. Ukázalo se, že ve čtyřech 

výzkumných týdnech byl společný cíl péče týmu sdílen jen více než polovinou jeho 

relevantních členů. V praxi to znamenalo, že po počátečním úplném naplnění diskutovaného 

cíle žádoucí interdisciplinární spolupráce (druhý výzkumný týden) došlo k regresi, která 

trvala pět výzkumných týdnů. Tedy, že přestože zdravotníci pracovali s pacientem v rámci 
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svých odborných kompetencí, jen ve více než 50% případů tuto péči směrovaly k dosažení 

cílů stanovených pro konkrétního pacienty celkem, tzn. interdisciplinárním týmem. Poslední 

tři výzkumné týdny však zaznamenaly pokrok v naplňování popisované charakteristiky 

mezioborové týmové práce zdravotníků. Cíl společné práce interdisciplinárního týmu byl 

sdílen všemi členy konkrétního týmu, a to čtyři výzkumné týdny v řadě. 

 

Posledním cílem výzkumných aktivit na pracovišti bylo u pacientů se zvýšenou potřebou 

mezioborové péče zajistit její organizovanost. Ideál byl v této oblasti vykreslen tak, že se 

ZPNP budou pravidelně scházet k řízené odborné diskusi u každého indikovaného pacienta na 

OINTH. Tato organizovaná setkání zdravotníků nelékařů se nazývala „ošetřovatelská 

konzilia“.  

Z celkového počtu monitorovaných týdnů bylo v polovině výzkumných týdnů provedeno 

ošetřovatelské konzilium u všech indikovaných pacientů, a to ve třetím, pátém, šestém a dvou 

posledních výzkumných týdnech. Pokles ve výsledcích sledovaného cíle byl zaznamenán ve 

čtvrtém, osmém a desátém výzkumném týdnu, kdy se konzilium uskutečnilo pouze u více než 

poloviny indikovaných pacientů. V sedmém týdnu se podařilo zorganizovat konzilium pouze 

u méně než poloviny indikovaných pacientů. 

 

 

 

7. ZÁVĚRY VÝZKUMU A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

7.1 Přínosy a omezení výzkumného přístupu 

Akční výzkum měl pro praxi oddělení  řadu přínosů, skrývá však i jistá omezení. Pozitiva 

výzkumného přístupu jsou uvedena v následujícím textu. Uvádím je tak, jak byly 

zaznamenány zdravotníky v průběhu výzkumného procesu. Je jisté, že další přínosy ukáže  

čas, protože krátké období výzkumu pouze nastartovalo některé mechanizmy ve fungování 

pracoviště.   

 

Přínosy výzkumu  

Poznání pracovního prostředí 

Během výzkumu došlo k implementaci aktivit, které měly za cíl zlepšit spolupráci 

zdravotníků nelékařů na konkrétním pracovišti. Přestože nebyly prioritní cíle aktivit vždy 
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dosaženy, pouhým sledováním charakteristik mezioborové spolupráce došlo ke zvýšení zájmu 

o danou problematiku v souvislosti s nárůstem informovanosti o tématu. Monitorováním 

probíhajících procesů a dopadu intervencí do praxe byly odhaleny oblasti života pracoviště, 

které do té doby zůstávaly více méně latentní.  

 

Zodpovědnost zdravotníků 

Mnoho činností pro rozvoj pracoviště, které byly před zahájením výzkumu prováděny 

vedoucími pracovníky, bylo v rámci výzkumu implementováno zdravotníky poskytujícími 

přímou péči pacientům. Důvěra, vložená do rukou všech pracovníků podílejících se na 

projektu, vedla ke zvýšení odpovědnosti těchto zdravotníků za vlastní jednání a podpořila 

v nich kreativní myšlení.  

 

Rozšíření odborné perspektivy zdravotnického týmu 

Práce na výzkumu vyžadovala jistou odbornou přípravu participantů. Zdravotníci sami 

navrhovali a posléze využívali výzkumné postupy, se kterými se mnohdy v praxi ještě sami 

nesetkali. Pro implementaci opatření k rozvoji interdisciplinární spolupráce bylo nutné 

nastudovat některé strategické dokumenty, seznámit se s odbornou literaturou atp. Tímto si 

zdravotníci zvyšovali znalosti potřebné pro vytvoření širšího obrazu své práce. 

 

Omezení výzkumu 

Jak se ukázalo během práce na projektu, akčním výzkumem nemohou být vyřešeny všechny 

problémy praxe. Přestože je tento výzkumný přístup používán jako nástroj ke zlepšení 

pracovního prostředí, měl na zkoumaném pracovišti i své jisté limity. Týkají se zdrojů pro 

danou praxi a síly k prosazování změn. 

 

Zdroje    

Nedostatek potřebných zdrojů byl bariérou implementace některých změn v průběhu 

výzkumu. V souvislosti s omezeným počtem pracovníků ve službách se na oddělení například 

opakovaly situace, kdy byli zdravotníci příliš vytížení, což vedlo k odložení některých aktivit 

výzkumu v čase, nebo k jejich úplnému vypuštění z výzkumného procesu. Příkladem byla 

ošetřovatelská konzilia, která se měla konat vždy u všech indikovaných pacientů, avšak při 

aktuální zvýšené potřebě zdravotní péče u pacientů nemohla zdravotní sestra být přítomna 

diskusi u daného indikovaného pacienta. V takovém případě bylo konzilium uskutečněno jen 
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u části pacientů, tedy u těch, kteří v konkrétním čase vyžadovali méně péče, a tak se mohla 

jejich ošetřující sestra zúčastnit plánované odborné diskuse s kolegy v mezioborovém týmu. 

Dalším z omezených zdrojů pro plnou aplikaci výzkumného přístupu byly zdravotníci bez 

zkušeností s moderními přístupy ve vedení lidí. Dlouholetá práce zaměstnanců v prostředí 

direktivního vedení, kde zdravotníci spíše pasivně přijímali nařízení vedoucího, než aby se 

sami podíleli na rozvoji stávající praxe, limitovala naplňování některých charakteristik 

akčního výzkumu. Například při skupinových rozhovorech pracovní skupiny tak bylo nutné 

věnovat mnoho úsilí podpoře zdravotníků k vyjádření názorů na problematiku spojenou 

s interdisciplinární spoluprácí. Hodnocení přínosu implementovaných aktivit výzkumu totiž 

vyžadovalo co nejširší perspektivu pohledu v podobě názorů jednotlivých zdravotníků, kteří 

na takový systém práce stále nejsou příliš zvyklí.    

Nedostatek času se ukázal být dalším důležitým faktorem limitujícím naplňování znaků 

akčního výzkumu. Jak ukázala praxe, reflexe (porada pracovní skupiny) mohly být 

organizovány po delších časových intervalech. To by umožnilo zhodnocení stavu 

interdisciplinární spolupráce po plném uplatnění některých aktivit výzkumu do praxe a 

zvýšila by se tak objektivita zkoumané problematiky. Ve výzkumném prostředí byly tyto 

intervaly mezi poradami pracovní skupiny stanoveny na tři výzkumné týdny. Během 

výzkumu to znamenalo, že v některých případech nebyly nové postupy uplatňovány po 

dostatečně dlouhou dobu, což snižovalo jejich reálnou hodnotu, která se plně ukáže až po 

delším časovém odstupu.  

 

Politická dimenze 

V akčním výzkumu se předpokládá aktivní participace lidí, kterých se daný problém z praxe 

týká. Míra jejich participace na výzkumu odráží celkovou atmosféru na pracovišti, jak uvádí 

také Graham. (11, s. 590) Spolupráce zdravotníků z OINTH na výzkumném projektu byla 

ovlivněna politickým klimatem, což v některých případech vedlo k prodloužení času od 

návrhu k zavedení určitých procesů do praxe. Přestože byly naplňovány charakteristiky 

akčního výzkumu, bylo prosazování některých intervencí výzkumu komplikováno 

manažerskou politikou organizace. Například v tom smyslu, že určitá rozhodnutí vyžadovala 

po schválení pracovní skupinou i souhlas vedoucího.   
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7.2 Závěry výzkumu 

Intervence zdravotníků, které byly uskutečněny v rámci výzkumu, měly za cíl zlepšit 

interdisciplinární spolupráci ZPNP na OINTH. Pro sledování vývoje této spolupráce byly 

stanoveny prioritní cíle. Jejich detailní popis zachycoval různý stupeň úspěchu v čase, což 

umožňovalo hodnotit přínos vyvíjených aktivit výzkumu pro naplnění vize mezioborové 

spolupráce. Monitorování provedených výzkumných aktivit v čase na jedné straně a záznam 

vývoje ve stanovených cílech na straně druhé umožnilo vytvořit jakýsi příběh, který se udál 

v rámci výzkumného procesu na OINTH. Nyní, když již byly popsány provedené aktivity 

výzkumu a uvedeny změny ve stavu spolupráce zdravotníků nelékařů na konkrétním 

oddělení, je čas popsat mechanizmy, které na zkoumaném pracovišti ovlivnily podobu 

žádoucí interdisciplinární spolupráce ZPNP. V následujícím textu jsou shrnuty nejdůležitější 

postřehy výzkumu. 

 

Organizace práce v podmínkách fungující interdisciplinární spolupráce ZPNP  

Pro vytvoření prostředí fungující spolupráce zdravotníků nelékařů se ukázalo být účinné na 

oddělení zavést následující organizační opatření.  

Zaprvé, věnovat péči tomu, aby se mezi sebou zdravotníci dobře znali po stránce pracovní 

náplně jednotlivých členů interdisciplinárního týmu. Se začátkem distribuce dotazníku, ve 

kterém měli všichni ZPNP vlastními slovy zaznamenat pracovní činnosti zastávané na 

OINTH, stoupl počet případů ústní interakce mezi zdravotníky týkající se odborné péče o 

pacienta. V praxi se tedy ukázalo, že již jen vlivem cílených intervencí směřujících k popisu 

práce zdravotníků různých odborností v konkrétním prostředí došlo ke zmenšení bariér 

vzájemného ústního kontaktu těchto ZPNP. 

 

Jako další mechanizmus podporující žádoucí spolupráci ZPNP byl identifikován ten, vedoucí 

k ujasnění pracovních úkolů v týmu. Na oddělení byly provedeny schůzky vedoucího 

pracovníka se sanitáři, při kterých bylo diskutováno spektrum činností, které ve stávající praxi 

brání zdravotním sestrám v potřebné interakci s ostatními členy interdisciplinárního týmu. Jak 

se totiž ukázalo, překážkou spolupráce zdravotníků nelékařů často bývá nedostatek času na 

odbornou ústní diskusi s kolegy, a to z důvodu zainteresovanosti sester v činnostech, které 

jsou spíše náplní práce nižšího zdravotnického personálu. Uvedená setkání vedla k vymezení 

činností, které byly nárokovány od sanitářů. Následné kontroly plnění povinností sanitářů 

upevnily zavedení těchto organizačních změn do praxe a ve svém výsledku vedly k tomu, že 
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si ZPNP v interdisciplinárním týmu ve většině případů předávali informace o pacientech 

ústně. Odborné diskuse mezi zdravotníky různých odborností se navíc zkvalitnily ve svém 

obsahu, a tedy že se u více než 90% případů pacientů komunikovaly individuální cíle péče.    

 

Třetím faktorem, který se projevil jako podstatný pro rozvoj mezioborové spolupráce bylo 

zajištění dostatečného počtu sesterského personálu. V rámci výzkumu se na oddělení podařilo 

zařídit posilu týmu zdravotních sester ve službě. Jednalo se o výpomoc ve dvou výzkumných 

dnech, a to vždy v den konání ošetřovatelského konzilia. V konkrétní den pak byli předmětem 

konzilia všichni indikovaní pacienti, což byl pokrok oproti předcházejícímu zkoumanému 

týdnu. Zdravotní sestra z tzv. „banky sester“ byla přítomna na ranní službu a umožnila tak 

zdravotním sestrám strávit delší čas na konziliu. Současně byla v jednom z popisovaných 

období poprvé od začátku výzkumu u dvou zdravotníků externistů (fyzioterapeut, nutriční 

terapeut) dosažena skladba komunikovaných informací s udáním konkrétních cílů péče u více 

než 70% pacientů.  

 

Organizace práce na oddělení, která byla účinná na zvýšení počtu provedených konzilií, měla 

následující podobu. Při ranním předávání služby si zdravotníci z OINTH naplánovali aktivity 

daného dne tak, aby toalety pacientů byly provedeny v dopoledních hodinách, kdy pracují 

ostatní ZPNP z interdisciplinárního týmu samostatně s pacienty. V době konání konzilia tak 

byly zdravotní sestry k dispozici pro odbornou diskusi nad svěřenými pacienty.  

 

Systematizace práce interdisciplinárního týmu OINTH       

Ošetřovatelská konzilia měla vliv na skladbu informací komunikovaných mezi ZPNP. Řízená, 

odborná diskuse zdravotníků v rámci konzilia vždy sledovala vizi ošetřovatelského procesu u 

konkrétních indikovaných pacientů, což znamenalo, že byly pokaždé stanoveny individuální 

cíle péče s přihlédnutím k potenciálu pacienta, který byl právě předmětem konzilia. V praxi se 

však ukázalo, že i přesto, že konzilia probíhala jednou týdně, nedošlo celkově k vzestupu 

tendence zdravotníků v mezioborovém týmu k udávání individuálního cíle péče u všech 

pacientů s potřebou komplexní péče. V průběhu projektu došlo k situaci, že i v období konání 

konzilií byly informace o individuálním cíli péče u ošetřovaných pacientů udávány v méně 

než 70% případů. U všech indikovaných pacientů totiž nebylo možno automaticky provést 

konzilium, a tudíž u zbylých pacientů, vyžadujících interdisciplinární péči, bylo potřeba 

značného osobního přičinění zdravotníků k odborné diskusi mimo zorganizované konzilium.  
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K uvedenému hodnocení přínosu ošetřovatelských konzilií je třeba zmínit další vliv této praxe 

na kvalitu mezioborové spolupráce ZPNP z oddělení. Ústní předávání informací o pacientech 

v interdisciplinárním týmu se totiž vylepšilo v čase, kdy se konzilium nekonalo, to bylo 

v devátém výzkumném týdnu. Jeden ze sledovaných zdravotníků (nutriční terapeut) v tomto 

období například poprvé překročil hranici 90% pacientů, u kterých předal informace o péči 

jeho ošetřující sestře, což byl velice kladný výsledek ve sledovaných cílech. Zavedením 

ošetřovatelského konzilia do praxe nebyl prokázán ani vliv tohoto stylu práce na společné 

sdílení cíle interdisciplinárního týmu všemi jeho členy. Organizováním odborných diskusí v 

předem stanoveném čase mnohdy nebylo možné zajistit účast všech potřebných zdravotníků, 

což odporovalo navrhované koncepci o sdílení cílů péče v rámci mezioborového týmu ZPNP 

na OINTH. 

 

Účinným krokem systematizace práce interdisciplinárního týmu, vedoucím ke zlepšení 

kooperace zdravotníků, bylo sledování výsledků práce tohoto týmu. Tedy že byly nově 

monitorovány indikátory vypovídající o práci multidisciplinárního týmu. V průběhu projektu 

byly sledovány počty splněných cílů interdisciplinárního týmu z jejich celkového stanoveného 

počtu, což mělo sice vliv na rozvoj spolupráce, ale ukázalo se, že ne tak podstatný, jako 

následné monitorování indikátorů, které bylo navrženo zdravotníky ke konci výzkumu. 

Těmito ukazateli byly délka hospitalizace indikovaných pacientů, počet indikovaných pacientů 

v závažném zdravotním stavu, výskyt komplikací u indikovaných pacientů atp. Z praxe totiž 

vyplynulo, že sledováním splněných cílů péče u pacientů s potřebou mezioborové péče 

nedosáhneme validní informaci o kvalitě práce vlastního interdisciplinárního týmu, neboť 

většina indikovaných pacientů byla ve velice závažném zdravotním stavu, což sebou přinášelo 

mnoho komplikací, které nebylo mnohdy možné ovlivnit intervencemi fungujícího týmu. 

Popsaný účelný monitoring, který byl zaveden v reakci na dosavadní praxi, měl za následek 

vzestup provedených konzilií u indikovaných pacientů. V posledních dvou výzkumných 

týdnech tak byly zorganizovány u všech indikovaných pacientů. Ve sledovaném období 

vzrostl i počet ústní komunikace mezi ZPNP, například fyzioterapeut předal osobně sestře 

informace u více než 90% svěřených pacientů, což byl vývoj oproti předešlému týdnu. Při 

sledování práce interdisciplinárního týmu podle nově vymezených indikátorů, reagujících na 

probíhající praxi na oddělení, zdravotníci v týmu po týdenní regresi opět začali mezi sebou 

diskutovat konkrétní cíle péče u pacientů.    
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Prezentace výsledků práce interdisciplinárního týmu všem zdravotníkům oddělení byla 

doprovázena vzestupem v počtu případů ústního předávání informací o pacientech mezi 

zdravotníky z týmu, a také zvýšením poměru komunikovaných informací obsahujících 

konkrétní cíle péče. Tento mechanizmus se tedy ukázal jako podstatný pro rozvoj 

interdisciplinární spolupráce OINTH. Na první provozní poradě byly zdravotníkům 

vysvětleny grafy znázorňující efektivitu práce mezioborového týmu, tedy kolik cílů bylo 

týmem stanoveno ve vztahu k péči u indikovaných pacientů, a kolik jich z tohoto počtu bylo 

dosud splněno. Dále došlo ke zveřejnění informací o počtu pacientů připadajících na 

jednotlivé zdravotníky z interdisciplinárního týmu a byl sdělen počet doposud indikovaných 

pacientů. Umístění grafů o výsledcích práce týmu zdravotníků na nástěnce oddělení v dalším 

průběhu výzkumu opět korespondovalo se vzestupem počtu ústních interakcí mezi 

zdravotníky s odlišnou odborností. V období další prezentace výsledků práce 

interdisciplinárního týmu na provozní poradě byly cíle práce týmu sdíleny všemi jeho členy.  

 

Vytvoření oficiálního postupu spolupráce ZPNP na OINTH byl další z mechanizmů 

ovlivňující interdisciplinární spolupráci, a to ve sféře osobní interakce zdravotníků 

v mezioborovém týmu. Uveřejnění dokumentu, který stručně a jednoduše charakterizoval 

podstatu práce zdravotníků v prostředí interdisciplinární spolupráce, předcházela společná 

práce výzkumného týmu na jeho zpracování. V čase uveřejnění tiskopisu na OINTH k 

připomínkování stoupl počet zdravotníků v mezioborovém týmu, kteří ústně předávaly 

informace ošetřující sestře u více než 90% svěřených pacientů. Zdravotníci tak činili podle 

nově vytvořeného „Šestera interdisciplinární spolupráce ZPNP na OINTH“, a tedy naplňovali 

jednu z charakteristik kooperace, týkající se osobní komunikace s kolegy v týmu. Nově 

vytvořený dokument však již neměl pozitivní vliv na počet žádoucích diskusí mezi 

zdravotníky, které by zohledňovaly individuální cíle péče. S uveřejněním zmíněného 

„Šestera“  komunikovali ZPNP (kteří docházeli jako externisté na OINTH) s ošetřující sestrou  

informace o individuálním cíli péče pouze u méně než 70% svěřených pacientů. To byl 

nejslabší výsledek ve sledovaných cílech.  

 

Motivační faktory pro zajištění týmové interdisciplinární spolupráce ZPNP 

Aktivity vedoucí ke zviditelnění práce zdravotníků OINTH na procesu zlepšování 

mezioborové spolupráce ZPNP v rámci celé nemocnice, představovaly další mechanizmus 

působící na interdisciplinární spolupráci, a to zejména na skladbu komunikovaných informací 

v mezioborovém týmu ZPNP. V době přípravy a prezentace článku o probíhajícím projektu 
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byly individuální cíle péče probírány v mezioborovém týmu u více než 90% pacientů, což byl 

pokrok oproti předešlým obdobím. Po přechodném zhoršení výsledku ve sledované oblasti 

opět nastal vzestup v čase, kdy bylo motivaci ZPNP opět věnováno poměrně velké úsilí, a 

tedy, když probíhaly intervence spojené s vyřizováním umístění článku o projektu do 

nemocniční informační sítě. Účelem těchto aktivit bylo probíhající projekt na 

OINTH představit širší odborné veřejnosti v nemocnici. Povědomí zdravotníků z OINTH o 

tom, že je jejich snaha viděna a zaslouží si být zdokumentována, přispívalo k vytvoření 

prostředí žádoucí motivace k plánovaným inovacím pro zlepšení mezioborové spolupráce. 

Participace všech zdravotníků na zvyšování kvality poskytované péče na oddělení byla 

v článku zmíněna, a zvyšovala tak adresnost přínosu zdravotníků konkrétního nemocničního 

pracoviště na  zkvalitňování péče poskytované v rámci celého zdravotnického zařízení (článek 

je součástí přílohy č. 2). Prostředí zasloužené pozornosti zdravotníkům z OINTH se ukázalo 

být mechanizmem pro rozvoj interdisciplinární spolupráce na pracovišti.  

 

Dalším motivačním faktorem, úspěšně uplatněným v rozvoji mezioborové spolupráce na 

pracovišti, byly intervence pro zviditelnění přínosu jednotlivých ZPNP v interdisciplinárním 

týmu OINTH. V období aktivit vyvíjených s cílem poznat individuální chápání přínosu 

zdravotníků pro práci v mezioborovém týmu (viz. příloha č. 6) se zvýšil počet odborných 

diskusí v týmu zohledňujících individuální cíle péče u pacientů. Osobní interakce mezi 

zdravotníky v souvislosti s péčí o pacienty byly navýšeny v čase umístění foto-galerie 

interdisciplinárního týmu na sesterně OINTH, ve které byly současně zaznamenány i výroky 

zdravotníků o přínosech jejich spolupracovníků pro tento tým. Jak ukázala praxe, všeobecný 

zájem o bližší poznání náplně práce jednotlivých profesionálů na pracovišti zapůsobil jako 

účinný motivační mechanizmus pro nastavení osobní interakce zdravotníků jako platného 

mechanizmu žádoucí mezioborové spolupráce.  

 

Informovanost ZPNP o přístupech v péči o pacienty v podmínkách fungující 

interdisciplinární spolupráce 

Aktivity k zajištění informovanosti zdravotníků z oddělení o postupu ošetřovatelského 

konzilia se ukázaly mít vliv na skladbu komunikovaných informací v mezioborovém týmu. 

V čase praktického školení zdravotních sester z oddělení o průběhu konzilia došlo k vzestupu 

počtu zdravotníků, kteří si s ošetřujícími sestrami předaly informace o konkrétních cílech péče 

u svěřených pacientů. Druhému konziliu „nanečisto“ předcházela teoretická průprava, při 
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které byly zmíněny charakteristiky ošetřovatelského procesu, k nimž se řadí právě práce 

s individuálními cíli péče u jednotlivých pacientů.   

 

ZPNP, kteří docházeli jako externí členové interdisciplinárního týmu na OINTH, dodržovali 

požadavky pro skladbu informací při odborných diskusích se zdravotními sestrami v čase, kdy 

probíhaly na oddělení informační rozhovory vedoucího se zdravotníky na téma 

ošetřovatelského procesu v konceptu mezioborové péče. Tento mechanizmus tedy vedl ke 

změně podoby interdisciplinární spolupráce ZPNP. Primární sestra osobně zopakovala 

sestrám myšlenku ošetřovatelského procesu se zaměřením na vysvětlení důvodů pro 

stanovování individuálních cílů péče u jednotlivých pacientů. Tyto rozhovory probíhaly při 

výkonu služby, tedy tak, aby sestry nebyly nuceny přijít na školení v náhradní čas. Tento 

přístup se zdál být výhodný a probíhal po dobu dvou výzkumných týdnů. ZPNP poté 

komunikovali v interdisciplinárním týmu informace o individuálním cíli péče u více než 90% 

svěřených pacientů. Na pracovišti byla v témže týdnu prokázána také návaznost ústního 

školení na sdílení cílů péče týmu všemi jeho relevantními členy podle konkrétních pacientů. 

Informační rozhovory přispěly ke zvýšení povědomí zdravotníků o kvalitní praxi a to se 

pozitivně odrazilo na výsledcích sledovaných změn mezioborové spolupráce na oddělení. 

V čase probíhajících informačních rozhovorů byly cíle týmové práce sdíleny všemi jeho 

členy. 

 

 

7.3 Doporučení pro praxi 

Akční výzkum je chápán jako nástroj k zavádění změn do praxe se zapojením pracovníků, 

kterých se daná změna týká. (11, s. 587) To bylo také účelem výzkumu popisovaném v této 

práci. Aby mohla být jakákoliv změna účinně aplikována do praxe, zdá se být výhodné po 

zavedení potřebných inovací věnovat péči zkoumání jejich dopadu pro dosažení žádoucích 

výsledků spojených s naplánovanou změnou. Projeví-li se nově zavedené postupy, opatření a 

metody práce pozitivně ve vztahu k vytyčeným cílům, je namístě implementovat změny do 

praxe s plnou platností.  

Je jisté, že určitá změna nemusí vyústit ve shodný výsledek na odlišných pracovištích. Při 

zavádění inovací je nutné mít na zřeteli jaké jsou podmínky konkrétního pracoviště, jaká je 

jeho organizační kultura, skladba zaměstnanců atp. Ve skutečnosti asi není možné odhalit 
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všechny odlišnosti mezi pracovišti, ale jistá vnímavost ke specifikám pracovního prostředí je 

bezesporu důležitá pro dosažení žádoucích výsledků. 

 

Doporučení, která jsou obsahem následujícího textu, byla vytvořena na základě osobní 

zkušenosti s konkrétním pracovištěm v rámci výzkumu. Odráží jedinečnost tohoto pracovního 

prostředí, zkušenost participantů s postupy výzkumu atd. V případě aplikace na jakémkoliv 

jiném nemocničním oddělení je nutné mít na zřeteli, že podmínky pro zavádění změn se 

s každým oddělením liší, a tudíž není možné počítat s plošnou aplikací zjištění tohoto 

výzkumu do praxe bez srovnání podoby „experimentálního“ oddělení (OINTH) a pracoviště 

usilujícího o shodnou změnu.  

 

- K zajištění osobního předávání informací o pacientech mezi členy interdisciplinárního 

týmu je vhodné vnést systém do jejich společné práce, a to sledovat výsledky jejich 

společné práce podle indikátorů, které vypovídají o efektivitě jejich týmové práce 

(sledování délky hospitalizace pacientů se zvýšenou potřebou komplexní péče, ne jen 

všech pacientů celkově atp.), 

 

- K zajištění osobních interakcí mezi zdravotníky nelékaři v mezioborovém týmu 

přispívá pravidelná prezentace výsledků týmové práce. Osvědčilo se například 

seznámení zdravotníků oddělení se splněnými cíly péče interdisciplinárního týmu na 

provozní poradě, a vystavení grafů s výsledky práce týmu na nástěnce oddělení, 

 

- Zvýšení počtu osobních interakcí podporuje vydání oficiálního písemného postupu 

mezioborové spolupráce ZPNP, na jehož vypracování spolupracovali zdravotníci 

z daného pracoviště. Neformální vyjádření jsou v tomto dokumentu vítána a 

pracovníky lépe respektována,  

 

- Pro podporu odborné diskuse mezi zdravotníky, která je charakteristická vymezením 

konkrétních cílů péče u jednotlivých pacientů, se vyplatí věnovat čas praktickým 

cvičením těchto diskusí a neformálním informačním rozhovorům se zdravotníky o 

pravidlech ošetřovatelského procesu v podmínkách mezioborové spolupráce. Při 

cvičeních se osvědčilo provést demonstraci průběhu ošetřovatelského konzilia a zápisu 

do dokumentace pacienta. Informační rozhovory je možné provádět ve skupině dvou 

až tří sester, kterým vedoucí zdravotník vysvětlí koncepci ošetřovatelského procesu se 
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zaměřením na důvody pro stanovení individuálních cílů péče pro kvalitu 

poskytovaných služeb pacientům, 

 

- Sdílení týmového cíle mezi zdravotníky nelékaři v systému interdisciplinární péče 

podporuje informovanost zdravotníků o pravidlech ošetřovatelského procesu (viz. 

předchozí odstavec), 

 

- Chceme-li vytvořit pracovní podmínky, ve kterých mezi sebou zdravotníci s různou 

specializací hovoří o pacientech, není výhodné organizovat ošetřovatelská konzilia 

v předem stanovený čas. Krátká diskuse nad pacienty, vyžadujícími komplexní péči 

zdravotníků s odlišnou specializací, může probíhat každý den v čase odchodu 

externích zdravotníků (fyzioterapeut, nutriční terapeut, sociální pracovnice, sestra pro 

hojení ran atp.) z pracoviště.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na problematiku interdisciplinární spolupráce zdravotníků 

nelékařských profesí. Teoretická část se nejprve zabývala definicí interdisciplinárního týmu. 

Jeho vymezení v podmínkách zdravotnictví následoval popis specifických znaků takového 

týmu. V dalším textu byly diskutovány některé problematické aspekty související se 

vznikajícími mezioborovými týmy na pracovištích. Ty mohou souviset například s odlišnou 

kulturou jednotlivých profesionálů v multidisciplinárním týmu. Důvody pro zavádění 

konceptu interdisciplinární spolupráce ve zdravotnictví byly diskutovány v další kapitole 

teoretické části, byly popsány její pozitivní a negativní aspekty. Postavení jednotlivých 

zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v dnešním interdisciplinárním týmu byla 

vymezena v poslední kapitole práce.  

Výzkum, který je obsahem praktické části magisterské práce, měl za cíl popsat mechanizmy, 

které na zkoumaném pracovišti ovlivňovaly mezioborovou spolupráci zdravotníků nelékařů. 

Odhalení těchto mechanizmů totiž umožňuje aplikaci cílených opatření vedoucích k rozvoji 

žádoucí interdisciplinární spolupráce zdravotníků v péči o pacienta. Konkrétní podoba 

spolupráce mezi zdravotníky nelékaři zkoumaného pracoviště byla stanovena na začátku 

výzkumu, a to s přihlédnutím k možnostem zkoumaného oddělení. Účast všech zdravotníků 

z oddělení na výzkumu byla předpokladem pro dosažení uspokojivých výsledků, 

přispívajících k rozvoji sledované praxe. Aktivity naplánované na začátku výzkumu, s cílem 

zlepšit spolupráci mezi zdravotníky nelékaři, byly během výzkumného období různě 

modifikovány, a to v reakci na jejich dopad na sledované charakteristiky mezioborové 

spolupráce. Díky reflektujícím rozhovorům, které probíhaly na poradách pracovní skupiny, 

měli zdravotníci možnost se vyjádřit k probíhajícím inovacím, a ty byly přizpůsobovány na 

základě těchto postojů. Vedoucí výzkumník, kterým jsem byla já, zastával roli jakéhosi 

odborného poradce, podporujícího tvorbu týmových rozhodnutí.  

Empirická část práce popisuje proces akčního výzkumu zlepšování interdisciplinární 

spolupráce zdravotníků nelékařských profesí, tedy, co se vlastně na pracovišti v průběhu 

výzkumu událo. Deskripce intervencí výzkumného týmu a analýza vývoje sledovaných 

charakteristik interdisciplinární spolupráce umožňuje objektivní posouzení procesu. Závěry a 

doporučení výzkumu jsou definovány v obecné rovině, což má své opodstatnění. Jak se totiž 

ukázalo v praxi, akční výzkum popisovaný v textu je pouze úvodem rozsáhlého procesu 

změny, jehož dopady se ukáží až s delším časovým odstupem. Informace, které jsou obsahem 
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tohoto dokumentu, hrají roli pro vývoj zkoumaného oddělení. Představují totiž jeden ze 

zdrojů informací pro budoucí rozhodování o podobě praxe.  

A co je dále podstatné, akční výzkum, zdá se, nastartoval žádoucí procesy na pracovišti, které 

jsou stěžejní pro jakýkoliv další rozvoj oddělení. Zaměstnanci diskutují o problematice na 

základě objektivních dat z praxe, vytváří společná rozhodnutí, která jsou následně 

transformována do kolektivně akceptovaných pracovních postupů.  

Přes možné nedostatky písemného zpracování praktické části diplomové práce vnímám 

proběhlý proces za velký organizační a osobní přínos. Mnoho úsilí bylo během výzkumu 

věnováno například nastavení základních komunikačních pravidel, která však neztrácí svou 

hodnotu, ba naopak, dochází k jejich upevňování i v čase po sledovaném období (výzkumu). 

Úspěch samotného výzkumu spatřuji zejména v bližším poznání života pracoviště z pohledu 

mezioborové spolupráce pracovníků nelékařských profesí, což myslím v podmínkách českého 

zdravotnictví chybí. Participace všech zdravotníků z oddělení na výzkumu ukázala, že 

potenciál pro žádoucí změnu praxe oddělení je značný, a to i přes jistá přetrvávající omezení 

praxe, která byla popsána v závěrečné kapitole práce. Domnívám se, že tento způsob společné 

výzkumné práce (participace) představuje významný prvek, zajišťující udržení procesů 

nastartovaných v době výzkumu i v čase po jeho oficiálním skončení. Práce na zlepšování 

interdisciplinární spolupráce zdravotníků nadále pokračuje a data popsaná v tomto textu jsou 

využívána při rozhodování.           
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PŘÍLOHA Č. 1  

Dotazník č. 1 – ověření potřebnosti výzkumu 
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Milé kolegyně/kolegové, 
Prosím Vás o laskavé vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Cílem šetření je 
identifikovat oblast života pracoviště OINTH, která skýtá potenciál pro žádoucí změnu. 
 
Děkuji za spolupráci! 
 
S pozdravem, 
Bc. Marie Bártová  
zdravotní sestra OTS ÚVN Praha, studentka oboru řízení ve zdravotnictví 
 
 
 
ZAKROUŽKUJTE JEDNO Z NÁSLEDUJÍCÍCH TVRZENÍ. 
 
Z níže uvedených témat dokumentu „Zvyšování kvality úseku nelékařských zdravotnických 
profesí ÚVN Praha v roce 2006“ by se na našem pracovišti měla věnovala pozornost: 

 
 
1. Sledování úrovně ošetřovatelského procesu 
 
 
2. Zapojování rodinných příslušníků do procesu plánování ošetřovatelské péče 

 
 

3. Sledování celo-nemocničních indikátorů kvality 
 
 
4. Péči o duchovní potřeby pacientů ÚVN Praha 

 
 

5. Prezentaci činnosti OINTH na odborných konferencích a seminářích 
 
 

6. Zlepšování mezioborové spolupráce zdravotníků nelékařů v péči o pacienty  
 
 

7. Zapojení oddělení do projektu Leonardo Da Vinci ve spolupráci se SZŠ 
 
 

8. Hodnocení péče a přístupu zdravotníků k bolesti 
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Vyhodnocení dotazníku  
 
Návratnost dotazníku:  88%  
 
Počet respondentů:   17 
 
Zdroj témat rozvoje kvality péče: oficiální strategický dokument „Zvyšování kvality úseku  

nelékařských zdravotnických profesí ÚVN Praha v roce  
2006“   
 
 

Oblast rozvoje  
pracoviště OINTH 

 
Počet odpovědí 

 
% z celkového počtu témat 

Zlepšování mezioborové spolupráce 
zdravotníků nelékařů v péči o 
pacienty  

 
6 

 
40% 

Zapojování rodinných příslušníků do 
procesu plánování ošetřovatelské péče 

 
5 

 
33% 

Hodnocení péče a přístupu 
zdravotníků k bolesti 

 
3 

 
20% 

Péče o duchovní potřeby pacientů 
ÚVN Praha 

 
1 

 
7% 
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PŘÍLOHA Č. 2  
Zápisy porad pracovní skupiny 
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PORADA PRACOVNÍ SKUPINY Č. 1 
 
TERMÍN 
 
9. 1. 2007 
 
 
PROGRAM 
 
Úvod 
Seznámení s teorií akce, tabulka konkrétních aktivit výzkumu  
Forma identifikace pacientů pro OšKo – návrh (Fialová) 
Záznam komunikace mezi ZPNP – návrh formuláře (Bártová)  
 
Práce ve skupině 

- Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci ZPNP v multidisciplinárním týmu 
- Systematizace práce interdisciplinárního týmu 
- Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci 
- Komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce 

 
Závěr 
Určení dalších aktivit výzkumu 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
 
OINTH – jídelna 
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40%

30%

20%

10%

Podmínky pro spolupráci Systematizace práce Motivace ZPNP Informace

 
Pro naplnění konceptu mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH je nutné vytvořit podmínky 

pro setkávání a spolupráci ZPNP v multidisciplinárním týmu. Pozornost je dále potřeba 
věnovat systematizaci práce interdisciplinárního týmu, motivaci ZPNP k týmové spolupráci 
mezi všemi zdravotnickými profesionály v týmu, a v neposlední řadě také komunikaci 

informací o fázích ošetřovatelského procesu (pro produktivní práci interdisciplinárního týmu) 
a o pravidlech mezioborové spolupráce. 
Popsaným oblastem zájmu výzkumného týmu bude věnován čas a úsilí podle váhy jejich 
dopadu na výsledek projektu. Numerické vyjádření ukazuje graf č.1. 
 
 
Konkrétní aktivity výzkumného projektu 

OBLAST ČINNOSTÍ AKTIVITY ZODPOVĚDNOST 
Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci 
ZPNP v multidisciplinárním týmu 

Seznámit všechny členy interdisciplinárního 
týmu s prací mezi sebou  
 
 
Zajistit dostatečný počet personálu (v době 
konsilií/stále)  
 
 
Přizpůsobit OšKo organizaci práce ZPNP  
 

Členové pracovní skupiny (foto-
galerie)/studentka FHS (skupinová 
diskuse)  
 
Vrchní sestra OINTH/studentka 
FHS (služby, OTS) 
 
 
Členové pracovní skupiny 
(rozhovory, deníky, záznam OšKo)  

Systematizace práce interdisciplinárního týmu Pilotní zavedení OšKo 
 
 
Zavedení metodické koncepce do praxe 
(ustanovit jednotný postup spolupráce ZPNP 
v interdisciplinárním týmu na OINTH) 
 
Sledování práce IDT  
 
Prezentace činnosti IDT  

Členové pracovní skupiny/vedení 
OINTH 
 
Členové pracovní skupiny/vedení 
OINTH 
 
 
 
Členové pracovní skupiny 
 
Členové pracovní  
skupiny/vedení OINTH 
(porady, tiskoviny, šestero) 

Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci Proklamace projektu  
 
 
 
Zpětná vazba práce IDT  
 

Členové pracovní skupiny/garant 
projektu 
(článek) 
 
Členové pracovní  
skupiny/vedení OINTH 
(informování o výsledcích práce 
IDT, průběhu výzkumu atd.) 

Komunikace informací o pravidlech mezioborové 
spolupráce 

Komunikovat informace o fázích 
ošetřovatelského procesu a pravidlech 
mezioborové spolupráce 
 
Organizovat praktická informační setkání 
(OšKo „nanečisto“) 

Členové pracovní skupiny/vedení 
OINTH 
 
 
Výzkumná populace/členové 
pracovní skupiny/vedení OINTH 
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ZÁPIS PORADY PRACOVNÍ SKUPINY Č. 1 
 
 
TÉMATA SKUPINOVÉ DISKUSE 
 

- Systematizace práce interdisciplinárního týmu - identifikace pacientů pro OšKo – 
indikační list pozměněn, přepsání do počítače a tisk provede Fialová 

- Sledování práce týmu - záznam o cílech projektu (č. 1 - komunikace mezi ZPNP) – 
navržený formulář schválen tak, jak jej zpracovaly Bártová, Přibylová, Holoubková – 
zápis do tohoto formuláře od pondělí 8.1 (zpětně 1 den) 

- Přizpůsobení OšKo organizaci práce ZPNP – témata pro skupinové rozhovory – 
zaznamenala Částková – rozešle ostatním do konce týdne, dotazník – pod číslem 2 – 
nevypracován, Dvořáková pošle elektronicky k připomínkování do konce týdne 

- Informační (pilotní) OšKo – místo (OINTH – jídelna), 18.1 od 13.00 – dostaví se 
všichni 

 

 
 
PLÁN AKTIVIT 
 

- OšKo se bude konat 1x/týdně, vhodný čas je mezi 13 – 14.00, OšKo 1 bude ve čt 18.1 
- Distribuce dotazníku pro sestry OINTH – možnost zastoupení v době OšKo 

(zodpovídá Fialová) 
- Záznam do tiskopisu „Deník ZPNP“ – tištěné formuláře v deskách na OINTH 

(doplňuje Bártová) 
- Skupinové rozhovory (Glotzová – sestry OINTH, ostatní ZPNP Částková) 
- Indikační list OšKo – Fialová dodá do provozu do konce týdne, poučí sestry na 

OINTH jak do tiskopisu zapisovat pacienty 
- Seminář o MOS pro sestry OINTH (Holoubková, Bártová) 
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PORADA PRACOVNÍ SKUPINY Č. 2 
 
TERMÍN 
 
30. 1. 2007 
 
 
PROGRAM 
 
Úvod 
Seznámení s výsledky dotazníku č. 2 – zastupitelnost sester + rozhovory  
Forma identifikace pacientů pro OšKo – tištěný formulář nevyhovuje - úprava 
Forma a druh předávaných informací v IDT – analýza cílů (grafy) 
Tiskopis „Záznam OšKo“ - návrh 
 
Práce ve skupině 

- Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci ZPNP v multidisciplinárním týmu 
- Systematizace práce interdisciplinárního týmu 
- Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci 
- Komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce 

 
Závěr 
Určení dalších aktivit výzkumu 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
 
OINTH – jídelna 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKU Č. 2 
 
 

ZASTUPITELNOST SESTER PODLE ČASOVÝCH OBDOBÍ

57%29%

14%

8 - 10 hod

10 - 12 hod

14 - 16 hod

 
 
 

VÝSLEDKY ROZHOVORŮ PRO ZJIŠTĚNÍ VHODNOSTI KONÁNÍ OšKo 
 

VHODNÝ ČAS PRO KONÁNÍ OšKo - POHLED ZPNP

10%

10%

80%

8 - 10 hod

10 - 12 hod

12 - 14 hod

 
 
Z rozhovorů vyplynulo, že přestože jsou sestry nejvíce zastupitelné v době ranních prací 
(hygieny atp.), zdá se jim nejvhodnější čas pro konání OšKo mezi 12 – 14 hodinou. V tomto 
čase jsou již většinou hotové koupele pacientů, zpracované denní dekurzy, a také provedena 
většina vyšetření pacientů. Okolo poledne sestry odchází na oběd a po návratu mají většinou 
chvíli čas, který mohou věnovat plánované odborné diskusi (OšKo).  
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ZÁPIS PORADY PRACOVNÍ SKUPINY Č. 2 
 
 
TÉMATA SKUPINOVÉ DISKUSE 
 

- Přizpůsobení OšKo organizaci práce ZPNP - zastupitelnost sester v době OšKo – 
výsledky dotazníku a rozhovorů 

- Sledování práce interdisciplinárního týmu - záznam OšKo pro monitorování dosažení 
cílů společně plánované péče 

- Výsledky monitoringu komunikace ZPNP mezi sebou na OINTH – můžeme mezi 
sebou více mluvit, co pro to uděláme…? 

- Podmínky pro spolupráci ZPNP mezi sebou - seznámení s prací jednotlivých členů 
interdisciplinárního týmu mezi sebou  

- Systematizace práce – jakým způsobem ustanovit jednotný postup spolupráce ZPNP 
v interdisciplinárním týmu na OINTH 

- Komunikace informací o fázích ošetřovatelského procesu a pravidlech mezioborové 
spolupráce 

- Podmínky pro spolupráci - zajištění personálu v době OšKo 
 
 

 
PLÁN AKTIVIT 
 

- Termín konání OšKo – ustanoveno na odpolední hodinu 13.00 – Fialová, Holoubková 
předají tuto informaci sestrám oddělení a lékařům 

- Monitorování práce IDT- „Záznam OšKo“ – tiskopis schválen – Glotzová doplní do 
dokumentace pacientů, u nichž proběhlo OšKo + do desek o projektu (formulář 
k dispozici)   

- Seznámení s konkrétním přínosem jednotlivých ZPNP pro interdisciplinární tým – 
navrhne formu zjištění těchto informací do 8. 2 – další OšKo (Částková) 

- Nově: identifikace pacientů pro OšKo – Indikační list zrušen, zápis do knihy příjmů 
(nově přizpůsobena)  

- Skladba předávaných informací o pacientech – úprava formuláře (Bártová) – pacient 
pod číslem v knize příjmů  

- Seminář o MOS pro sestry OINTH (Holoubková, Dvořáková, Bártová) – 15 minut 
provozní porady bude věnováno tématu interdisciplinární spolupráce – Bártová zajistí 
výsledky práce týmu (grafy), Holoubková teoretický rámec (spolupráce, postup), 
Dvořáková – průběh OšKo (záznam OšKo, přínosy, úskalí) 

- Podmínky pro OšKo - posílení služby v den konání OšKo (možnost získání 
pracovníka z OTS – zajistí Bártová, Holoubková) 

- Návrh písemného postupu interdisciplinární spolupráce na OINTH (Glotzová, 
Smetánková) -  
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PORADA PRACOVNÍ SKUPINY Č. 3 
 
TERMÍN 
 
20. 2. 2007 
 
 
PROGRAM 
 
Úvod 
Seznámení s výsledky dosavadní práce na zlepšování mezioborové spolupráce (cíl 1, 2) 
Prezentace činnosti interdisciplinárního týmu OINTH na provozní poradě – ohlasy, 
připomínky 
Dotazník č. 3 – přínos jednotlivých ZPNP pro interdisciplinární tým OINTH 
 
Práce ve skupině 

- Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci ZPNP v multidisciplinárním týmu 
- Systematizace práce interdisciplinárního týmu 
- Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci 
- Komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce 

 
Závěr 
Určení dalších aktivit výzkumu 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
 
OINTH – jídelna 
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ZÁPIS PORADY PRACOVNÍ SKUPINY Č. 3 
 
 
TÉMATA SKUPINOVÉ DISKUSE 
 

- Podmínky pro spolupráci - bližší seznámení všech členů interdisciplinárního týmu 
mezi sebou – přínosy jednotlivých ZPNP pro tým – dotazník č. 3, organizační a 
personální zajištění oddělení v době OšKo  

- Motivace k mezioborové spolupráci - výsledky monitoringu komunikace ZPNP mezi 
sebou na OINTH 

- Systematizace práce - ustanovení jednotného postupu spolupráce ZPNP 
v interdisciplinárním týmu na OINTH (Šestero), sledování práce interdisciplinárního 
týmu (indikovaní pacienti pod číslem), prezentace činnosti interdisciplinárního týmu 

- Komunikace informací o fázích ošetřovatelského procesu a pravidlech mezioborové 
spolupráce (obsah informačního sdělení pro ZPNP) 

 

 
 
PLÁN AKTIVIT 
 

- Seznámení se členy IDT na OINTH + konkrétním přínosem jednotlivých ZPNP pro 
interdisciplinární tým – foto-galerie interdisciplinárního týmu OINTH (Bártová – 
focení - digitální úprava do pátku 23. 2, Částková dodá zpracované výsledky 
dotazníku č. 3, Svobodová zajistí výslednou podobu v kopírovacím studiu – do dalšího 
OšKo, 2.3) 

- Systematizace práce – písemné pokyny pro ZPNP jak spolupracovat na OINTH – 
písemné zpracování + jeho umístění na oddělení k připomínkování zajistí 
Smetánková, Glotzová do pondělí 5.3)  

- Proklamace projektu v rámci nemocnice – článek o projektu (Nováková, Bártová, 
Holoubková) – zpracují do 26. 2 a staniční sestra Holoubková předloží hlavní sestře na 
poradě 

- Zopakování ošetřovatelského procesu sestrám OINTH (Holoubková, Fialová) – 
krátké, neformální, informační rozhovory se sestrami z OINTH – každá sestra 
(skupina sester) bude informována osobně ve službě – záznam o provedeném 
rozhovoru u konkrétních sester provede sestra Fialová  

- Systematizace práce – indikovaní pacienti v knize příjmů pod číslem – všichni budou 
psát čitelně číslo, ne zkratku jména pacienta, prezentaci výsledků práce 
interdisciplinárního týmu na oddělení zajistí Bártová, Fialová – grafy (cíl 1, 2, 3, 4) 
umístit do 5.3 (za 8 výzkumných týdnů) na nástěnce oddělení 

- Počet personálu na oddělení v době konání OšKo zůstává nezměněn (OTS nemůže 
znovu dát k dispozici navíc sestru do služeb- ani v době konání OšKo), je nutné 
věnovat pozornost organizaci práce (zejména v den OšKo) – návrh na změnu 
organizace práce tak, aby si ZPNP mohli předávat informace ústně – Fialová, 
Holoubková provedou rozhovory se ZPNP – do 2.3 (další OšKo). 
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PORADA PRACOVNÍ SKUPINY Č. 4 
 
TERMÍN 
 
13. 3. 2007 
 
 
PROGRAM 
 
Úvod 
Foto-galerie – zaplacení její úpravy v kopírovacím studiu 
Seznámení s písemnými pokyny jak spolupracovat na OINTH - „Šestero interdisciplinární 
spolupráce ZPNP na OINTH“ – výsledná podoba odrážející připomínky 
Seznámení se změnami v organizaci práce na OINTH (tak, aby si mohli ústně předávat info) 
Seznámení s článkem o projektu – prezentace na poradě vrchních sester (26.2) 
Školení sester o ošetřovatelském procesu – výsledky, připomínky 
Výsledky dosavadní práce na zlepšování mezioborové spolupráce (cíl 1, 2, 3, 4) 
 
Práce ve skupině 

- Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci ZPNP v multidisciplinárním týmu 
- Systematizace práce interdisciplinárního týmu 
- Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci 
- Komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce 

 
Závěr 
Určení dalších aktivit výzkumu 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
 
OINTH – jídelna 
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ZÁPIS PORADY PRACOVNÍ SKUPINY Č. 4 
 
 
TÉMATA SKUPINOVÉ DISKUSE 
 

- Systematizace práce – a) sledování činnosti interdisciplinárního týmu, dále b) diskuse 
o metodice interdisciplinární spolupráce (kromě „Šestera“) – ustanovení jednotného 
přístupu (důraz na kontrolu předávání info ústně), c) přínos OšKo pro ZPNP 
(rozhovory, dotazník?), d) jak docílit toho, aby sanitáři dělali svou práci  

- Motivace ZPNP k týmové interdisciplinární spolupráci – jsou nutná OšKo…?, účast 
hlavní sestry na OšKo – připomínky, doporučení 

- Podmínky pro spolupráci ZPNP – výsledky rozhovorů, termíny a čas OšKo – odráží se 
opravdu aktuální potřeba spolupráce ZPNP…?, organizace práce sester + externích 
ZPNP – přizpůsobování práce OšKo 

 
 
PLÁN AKTIVIT 
 

- Systematizace práce – staniční sestra individuálně poučí každého sanitáře o jeho 
povinnostech a seznámí je s oblastmi jejich práce, které bude kontrolovat.  

- Komunikace informací o : a) pravidlech interdisciplinární spolupráce na OINTH, b) 
výsledcích práce IDT jejím zaměstnancům na provozní poradě zítra, tj. 14.3 
(Holoubková, Bártová) 

- Sledování činnosti interdisciplinárního týmu podle dosažených individuálních cílů 
péče neodráží týmovou spolupráci (aktivitu zdravotníků) – pacienti indikovaní k OšKo 
jsou ve velice špatném zdravotním stavu a mnohdy již v terminálním stavu – výběr 
pacientů, kteří mají lepší perspektivu – primární sestra Fialová bude osobně dohlížet 
na tento výběr 

- Sledování činnosti interdisciplinárního týmu nově podle ukazatelů: délka hospitalizace 
u indikovaných pacientů, postoje ZPNP k novému systému práce – návrh pro zjištění 
těchto postojů předloží Ihnátková, Seifertová, Přibylová do 16.3 (další OšKo)  

- Proklamace projektu v rámci nemocnice – článek o projektu bude publikován na 
intranetu ÚVN (zajistí Bártová, Holoubková)   
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Článek - (NEJEN) OŠETŘOVATELSKÁ KONZILIA 
NA OINTH 

 
 

Úvod 
Podmínkou zajištění kvalitní zdravotnické péče je holistický pohled na pacienta. Komplexní 
myšlení vyžaduje vzdělanost a praktické zkušenosti v oboru, jež mají v dnešním vysoce 
specializovaném zdravotnictví (ošetřovatelství) své nutné hranice. Služby se stávají složitější 
a komplexnější, narůstají požadavky klientů, zostřuje se konkurence a tradiční metody 
přestávají vyhovovat. Interdisciplinární týmová spolupráce vede ke zvyšování produktivity 
práce zdravotníků a je spojena se zvyšováním spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. 
Zatímco přínos spolupráce mezi zdravotníky různých odborností je v literatuře popsán, málo 
se hovoří o návodu pro zajištění takové spolupráce v podmínkách konkrétního zdravotnického 
prostředí (nemocničního oddělení).  
 
 
 

Průběh 
Od prosince minulého roku probíhá na OINTH projekt, jehož smyslem je zmapovat 
mechanizmy působící na mezioborovou spolupráci zdravotnických pracovníků nelékařských 
profesí (dále jen ZPNP) a tyto v případě potřeby modifikovat s cílem dosáhnout žádoucí 
interdisciplinární spolupráce.  
V lednu tohoto roku začaly na OINTH probíhat pravidelná „ošetřovatelská konzilia“ (dále 
jen OšKo). Nejen tato odborná konzilia však vedou ke zkvalitnění pracovních interakcí ZPNP 
pracujících na OINTH. Oblasti činností, které jsou zdravotníky z OINTH chápány jako ty, 
které vedou k rozvoji mezioborové spolupráce, jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

40%

30%

20%

10%

Podmínky pro spolupráci Systematizace práce Motivace ZPNP Informace

 
Pro naplnění vize žádoucí mezioborové spolupráce ZPNP na OINTH je nutné vytvářet 
podmínky pro setkávání a spolupráci ZPNP v interdisciplinárním týmu. Pozornost je dále 
věnována systematizaci práce interdisciplinárního týmu, motivaci ZPNP ke spolupráci, a 
v neposlední řadě také komunikaci informací o pravidlech mezioborové spolupráce 
v souvislosti s interdisciplinární péčí. 
 
Každá aktivita výzkumného projektu vede ke změně stavu interdisciplinární spolupráce ZPNP 
na pracovišti. Aktivity projektu směřují k následujícím cílům.  
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PRIORITNÍ CÍLE 
Co chceme vidět zlepšeno v interdisciplinárním týmu na OINTH 

CÍL 1 
KOMUNIKACE  
- ZPNP si v interdisciplinárním týmu předávají informace o pacientech ústně (nejen písemně) 
CÍL 2  
SKLADBA KOMUNIKOVANÝCH INFORMACÍ  
- V interdisciplinárním týmu je mezi ZPNP komunikován individuální cíl péče u jednotlivých pacientů  
CÍL 3  
CÍL PRÁCE  
- Cíle práce interdisciplinárního týmu jsou stanoveny u každého pacienta jednotlivě  

CÍL 4 
ORGANIZACE PRÁCE 
- U indikovaných pacientů* probíhají ošetřovatelská konzilia (OšKo) 
 
* Pacient indikovaný k OšKo- identifikované potřeby péče vyžadují u tohoto pacienta intervenci 3 a více ZPNP s odlišnou specializací 

 
 
 

Dosavadní zjištění 
 
1. AKTIVITY 
Jak ukazuje následující graf, v každém výzkumném týdnu (VT) je věnována pozornost 
jednotlivým aktivitám projektu v odlišné míře. Například v prvních 3 týdnech výzkumu se 
pracovní skupina zaměřila zejména na přípravu potřebných formulářů, a na celkové nastavení 
systému předávání informací o průběhu projektu.  
Do aktivit „Systematizace práce“ patří kupříkladu vytvoření systému rozpoznávání pacientů 
indikovaných pro OšKo. Nyní se v novém systému pacienti zapisují do knihy příjmů pod 
identifikačním číslem a pokud jejich péče vyžaduje intervenci 3 a více zdravotníků s odlišnou 
specializací, je takový pacient indikován k OšKo.   
„Vytvoření podmínek“ znamená například zjišťování časové vhodnosti OšKo z pohledu 
ZPNP pracujících na OINTH. Rozhovory a dotazníkem byl nejvhodnější čas pro setkávání 
ZPNP stanoven na odpolední hodiny. Nyní probíhají OšKo jednou týdně v čase od 13.00 
hodin. 
„Komunikace informací“ o pravidlech mezioborové spolupráce. Do této oblasti aktivit spadá 
například školení zdravotníků o pravidlech ošetřovatelského procesu a praktický nácvik 
OšKo.  

OBLASTI AKTIVIT VÝZKUMU

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

VÝZKUMNÝ TÝDEN

R
O
Z
L
O
Ž
E
N
Í 
A
K
T
IV

IT
..
..
..
.

Podmínky pro spolupráci Systematizace práce Motivae ZPNP Informace
 

 
 
 
 



 103 

2. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ 
 
A) Cíl 1 
ZPNP, kteří jako externisté dochází na OINTH a podílí se na péči o hospitalizované pacienty 
jsou důležitou součástí týmu. Fungující systém předávání informací o svěřených pacientech je 
založen na písemné a ústní bázi. Zdravotníci provádí zápis do dokumentace pacienta a referují 
zdravotní sestře o cílech, postupech a výsledcích individualizované péče u konkrétních 
pacientů. Ústní komunikace mezi zdravotníky je velice důležitá, a proto je v projektu snaha o 
podporu tohoto druhu interakce za všech okolností. V praxi se však často vlivem 
nejrůznějších okolností nedaří tuto strategii vždy naplnit (pracovní vytíženost zdravotníků, 
nevhodná organizace práce, nepředvídatelné události apod.). Smyslem projektu je ovlivnit 
mechanizmy vedoucí k takovým nežádoucím situacím a podpořit osobní interakce 
zdravotníků v interdisciplinárním týmu.  
V dalším grafu je zachycen vývoj předávání informací o pacientech v interdisciplinárním 
týmu. Například nutriční terapeut zvládl ve třetím a čtvrtém výzkumném týdnu (VT) ústně 
předat informace ošetřující sestře u více než poloviny svěřených pacientů. V průměru se na 
OINTH stará o zhruba 5 pacientů denně.  
 
VYSVĚTLIVKY – STUPNICE ÚSPĚCHU: 
3 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, předávají ošetřujícím 
sestrám ústně informace u více než 90% svěřených pacientů, 
2 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, předávají ošetřujícím 
sestrám ústně informace u více než 70% svěřených pacientů, 
1 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, předávají ošetřujícím 
sestrám ústně informace u méně než 70% svěřených pacientů.  

CÍL 1 - VÝVOJ V ČASE VÝZKUMU
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B) Cíl 2 
Jednou z oblastí možného rozvoje mezioborové spolupráce zdravotníků nelékařů na OINTH 
je společná/týmová orientace na individuální cíle péče. Je zřejmé, že každý zdravotník, který 
se podílí na péči o konkrétního pacienta, má v rámci svých odborných kompetencí stanoveny 
různé cíle péče. Z pohledu efektivity práce je nutné tyto cíle komunikovat s kolegy 
v interdisciplinárním týmu.  
Následující graf znázorňuje, na kolik ZPNP reálně tyto informace v týmu komunikují. Někteří 
zdravotníci dochází na OINTH denně, mají zde několik pacientů. Například fyzioterapeut 
pracuje až se 45 pacienty za týden. Zatímco v prvním výzkumném týdnu informoval sestru o 
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individuální péči u zhruba 30% pacientů, ve druhém týdnu to bylo již u více než poloviny 
svěřených pacientů.  
Jiní zdravotníci přichází na OINTH jen několikrát v měsíci. Například specialistka na hojení 
ran neměla ve výzkumném týdnu 2 žádného pacienta, v následujícím týdnu jednoho, u 
kterého předala informace o individuálním cíli péče jeho ošetřující sestře. 
 
VYSVĚTLIVKY – STUPNICE ÚSPĚCHU: 
3 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, komunikují s ošetřující 
sestrou  informace o individuálním cíli péče u více než 90% svěřených pacientů, 
2 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, komunikují s ošetřující 
sestrou  informace o individuálním cíli péče u více než 70% svěřených pacientů, 
1 - ZPNP, kteří dochází jako externisté na OINTH a jsou členy interdisciplinárního týmu, komunikují s ošetřující 
sestrou  informace o individuálním cíli péče u méně než 70% svěřených pacientů.  

CÍL 2 - VÝVOJ V ČASE VÝZKUMU
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C) Cíl 3 
Sdílená, týmová zodpovědnost je další charakteristikou kvalitní mezioborové spolupráce 
ZPNP na OINTH. U pacientů, kteří vyžadují intervenci tří a více zdravotníků s odlišnou 
odborností („indikovaní pacienti“) je nutné zajistit, aby byli všichni tito relevantní zdravotníci 
seznámení s cíli společné práce vzniklého interdisciplinárního týmu. Právě u indikovaných 
pacientů bylo na základě zkušeností z praxe odhadováno, že špatná koordinace intervencí 
několika profesionálů z různých vědních disciplín může vést ke komplikacím léčení. 
Graf znázorňuje vývoj sledovaného cíle. 
 
VYSVĚTLIVKY – STUPNICE ÚSPĚCHU: 
3 - cíl společné práce interdisciplinárního týmu je u indikovaných pacientů sdílen všemi členy konkrétního týmu, 
2 - cíl společné práce interdisciplinárního týmu je u indikovaných pacientů sdílen více než polovinou členů 
konkrétního týmu, 
1 - Cíl společné práce interdisciplinárního týmu je u indikovaných pacientů sdílen méně než polovinou členů 
konkrétního týmu.   



 105 

CÍL 3 - VÝVOJ V ČASE VÝZKUMU
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D) Cíl 4 
Pracovní tým složený ze zdravotníků s odlišnou specializací (multi/interdisciplinární tým) je 
vzorem kvalitní zdravotnické péče. Mezi výhody existence takového týmu na pracovišti patří 
například rozšíření odborné perspektivy, zvýšení míry úspěšnosti při dosahování cílů u 
konkrétních pacientů, větší pravděpodobnost vzniku inovací atp. V péči o polymorbidní 
pacienty je interdisciplinární týmová spolupráce ZPNP nezbytná. Řešení konkrétního případu 
takového pacienta vyžaduje koordinaci odborných pracovních sil. Na OINTH byla zavedena 
OšKo jako organizovaná diskuse nad konkrétními pacienty. Cílem těchto pravidelných 
setkání je zkvalitnit péči efektivní koordinací služeb jednotlivých zdravotníků. Jak se ukázalo, 
pohled jednotlivých odborníků na konkrétní případ pacienta se může lišit. Cílenou diskusí se 
dosahuje společného konsenzu, který odráží tyto oborové odlišnosti, které však ve svém 
důsledku vedou k cílené rozmanitosti poskytovaných služeb pacientům. 
Níže je graficky znázorněn vývoj OšKo u indikovaných pacientů.  
 
VYSVĚTLIVKY – STUPNICE ÚSPĚCHU: 
3 - Ošetřovatelské konzilium probíhá u všech  indikovaných pacientů, 
2 - Ošetřovatelské konzilium probíhá u více než poloviny indikovaných pacientů, 
1 - Ošetřovatelské konzilium probíhá u méně než poloviny  indikovaných pacientů.   

CÍL 4 - VÝVOJ V ČASE VÝZKUMU
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Závěr 
 
Popisovaný projekt je spojen s výzkumem, který bude ukončen na konci března. Výzkumným 
přístupem je pro-aktivní kooperativní akční výzkum. Ten se v zahraničí stává stále oblíbenější 
výzkumnou metodou sloužící k rozvoji v ošetřovatelství . Charakteristiky akčního výzkumu 
jsou naplněny v projektu. Jedná se o cyklický proces zahrnující následující aktivity: 
Iniciace změn navržených samotnými zdravotníky z oddělení (pracovní skupina* + ZPNP 
pracující na OINTH) → Sledování jejich dopadu do praxe → Reflexe zavedených změn / 
návrh dalších opatření → Iniciace navržených změn . . . 
 
 
 

Participace všech zdravotníků nelékařů z OINTH na zlepšování mezioborové 
spolupráce slibuje aplikaci inovací podle potřeby konkrétního pracoviště, a 
zdravotníci o tom sami rozhodují. Systém všeobecného konsenzu zvyšuje 
pravděpodobnost dosažení žádoucích výsledků.  
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovaly dne 23. 2. 2007:  Iveta Holoubková, Iveta Nováková, Marie Bártová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pracovní skupina se schází 1x / 3 týdny – plánuje, hodnotí a přizpůsobuje aktivity k rozvoji mezioborové 
spolupráce na OINTH.  
ZPNP pracující na OINTH se účastní zavádění opatření ke zlepšení mezioborové spolupráce, hodnotí tato 
opatření, navrhují efektivnější postupy. 
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PORADA PRACOVNÍ SKUPINY Č. 5 
 
TERMÍN 
 
2. 4. 2007 
 
 
PROGRAM 
 
Úvod 

- Výsledky práce se sanitáři (poučení o náplni jejich práce a kontrola)  
- Seznámení s výsledky práce interdisciplinárního týmu OINTH podle nových ukazatelů 

(délka hospitalizace indikovaných pacientů - zatím nedostatek dat, výsledky dotazníku 
č.4) 

- Článek o výzkumném projektu u hlavní sestry (zatím neumístěn ne intranetu)  
 
Práce ve skupině 

- Shrnutí provedených aktivit projektu  
- Plán dalších aktivit pro zlepšování interdisciplinární spolupráce ZPNP 

 
Závěr 

- Poděkování za účast na výzkumu 
- Termín prezentace výsledků celého výzkumného projektu 

 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
 
OINTH – jídelna 
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ZÁPIS PORADY PRACOVNÍ SKUPINY Č. 5 
 
 
TÉMATA SKUPINOVÉ DISKUSE 
 

- Podmínky pro setkávání a spolupráci ZPNP na OINTH – zaměření na kontrolu práce 
sanitářů se ukázalo být užitečné, je nutné v kontrole i nadále pokračovat, foto-galerie 
interdisciplinárního týmu se povedla,  

- Systematizace práce interdisciplinárního týmu OINTH – indikovaní pacienti byli často 
již ve velice závažném stavu, a za těchto okolností se interdisciplinární spolupráce 
nemohla ukázat v pravém světle – pilotní OšKo + monitoring práce IDT to ukázaly, 

- „Šestero“ je stručný, neformální, neoficiální dokument, který však vystihuje podstatu 
interdisciplinární spolupráce na oddělení,  

- Sledování práce IDT – jak se ukázalo z dotazníku č. 4, nesplnila OšKo očekávání 
ZPNP, přesto však monitoring přispěl k lepšímu pochopení situace na OINTH, 
z pohledu spolupráce zdravotníku i celkové péče (počet pacientů denně připadající na 
zdravotníka, čas strávený ústním předáváním informací v týmu apod.),   

- Motivace ZPNP k týmové interdisciplinární spolupráci – tato oblast je vnímána jako 
stěžejní, a přesto jí v projektu nebylo věnováno dostatek času, 

- Komunikace informací o pravidlech mezioborové spolupráce – ukázalo se být 
výhodné osobně oslovit jednotlivé zdravotníky a poučit je o ošetřovatelském procesu 
ve vztahu k interdisciplinární spolupráci ZPNP (Holubová, Fialová).  

 
 
PLÁN AKTIVIT 
 

- Kopii foto-galerie umístit i na nástěnku pro pacienty vedle informací o práci 
jednotlivých ZPNP na OINTH. 

- OšKo se dále nebudou konat v pravidelných intervalech každý týden, ale pouze 
v případě potřeby, tedy u indikovaných pacientů s dobrou prognózou. Pozornost bude 
kladena na ústní předávání informací mezi ZPNP. Pokračuje se v systému, kdy každý 
ZPNP, který dochází na OINTH předá ústně sestře informace o svěřených pacientech 
v daný den.  

- Systematizace práce – indikovaní pacienti se budou i nadále rozlišovat (jejich 
identifikace v knize příjmů) – statistika, u KAŽDÉHO pacienta se však budou 
informace mezi ZPNP předávat ústně (viz. odstavec výše)  

- Oficiální metodika bude zpracována staniční sestrou a navržena vrchní sestře pro 
celou interní kliniku, spolu s touto metodikou budou předloženy výstupy výzkumu, 
které mohou sloužit dalším oddělením jako návod při zavádění koncepce mezioborové 
spolupráce do praxe 

- V rámci motivačních mechanizmů bude na OINTH pokračovat pravidelná prezentace 
práce ZPNP (nástěnka oddělení, provozní porady). Úspěchy nebudou mlčky 
přecházeny, ale zdokumentovány a prezentovány týmu i pacientům – Fialová 

- Pravidla mezioborové spolupráce ZPNP opakovat na provozních poradách, metodický 
návod po jeho dokončení prezentovat ústně i v písemné podobě pracovníkům na 
oddělení  
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PŘÍLOHA Č. 3  
Deník výzkumníka – výpis konkrétních aktivit výzkumu 
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VYSVĚTLIVKY: 
OBLAST ČINNOSTÍ AKTIVITY 

 
Vytvoření podmínek pro setkávání a spolupráci ZPNP 
v multidisciplinárním týmu 

 
Seznámit všechny členy interdisciplinárního týmu mezi sebou  
 
 
Zajistit dostatečný počet personálu   
 
 
Přizpůsobit organizaci práce ZPNP pro zajištění 
interdisciplinární spolupráce  
 
 

 
Systematizace práce interdisciplinárního týmu 

 
Pilotní zavedení OšKo 
 
 
Zavedení metodické koncepce do praxe (ustanovit jednotný 
postup spolupráce ZPNP v interdisciplinárním týmu na OINTH) 
 
Sledování práce IDT  
 
Prezentace činnosti IDT  

Motivace ZPNP k týmové mezioborové spolupráci Proklamace projektu  
(zveřejnění projektu v rámci nemocnice (intranet)/porada 
vrchních sester) 
 
Zpětná vazba práce IDT (na kolik jsou cíle dosaženy/přínos 
jednotlivých ZPNP-viz. dotazník č.3/ informování o průběhu 
výzkumu) 

Komunikace informací o pravidlech a postupech interdisciplinární 
spolupráce 

Komunikovat informace o fázích ošetřovatelského procesu a 
pravidlech mezioborové spolupráce 
 
 
Organizovat praktická informační setkání (OšKo „nanečisto“) 

 
 

Kategorie akce (400 celkem) Konkrétní aktivita % 
1    250 63 % 
2    100  25 % 

A 

3     50 12 % 
1     90 23 % 
2     70 17 % 
3     100 25 % 

B 

4     140     35 % 
1     220 55 % 
2     180 45 % 

C 

3     0 0 % 
1     380  95 % D 
2     20 5 % 
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Kategorie akce Konkrétní 

aktivita 
VT 0 VT 1 VT 2 VT 3 Celkem -

konkr. 
aktivity 

A 
Vytvoření podmínek pro 
setkávání a spolupráci 
ZPNP interdisciplinárním 
týmu 

1. Přizpůsobit 
OšKo organizaci 
práce ZPNP  
 
 
 
 
 
 
1.  
Přizpůsobit 
OšKo organizaci 
práce ZPNP  
 

Návrh na zjištění 
pracovního 
vytížení sester 
vzhledem k plánu 
nejvhodnějšího 
termínu OšKo 
 

Zjišťování 
časové 
vhodnosti 
konání OšKo 
z pohledu 
ZPNP – 
dotazník č.2 

Zjišťování 
časové 
vhodnosti 
konání OšKo 
z pohledu 
ZPNP – 
dotazník č.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě 
studia 
dotazníků č.2 a 
zkušeností 
s provozem na 
OINTH 
organizace 
hygien pacientů  

1. 100% 
2. 0% 
3. 0% 

%  35% 50% 15% 35%  
BODY  35 50 15 35  
B 

Systematizace práce 
interdisciplinárního týmu 

1. 
Pilotní zavedení 
OšKo 
 
4. 
Sledování práce 
IDT 
 
 
 
 

Návrh identifikace 
pacientů pro OšKo 
 
Návrh na 
sledování 
splněných cílů 
péče z pohledu 
IDT-monitoring  

Návrh 
identifikace 
pacientů pro 
OšKo 
 
Návrh na 
sledování 
splněných cílů 
péče 
z pohledu 
IDT-
monitoring 

Indikační list 
OšKo 
 
 
 
Návrh na 
sledování 
splněných cílů 
péče z pohledu 
IDT-
monitoring 

Indikační list 
OšKo 
 
 
 
Návrh na 
sledování 
splněných cílů 
péče z pohledu 
IDT-
monitoring 

1. 50% 
2. 0% 
3. 0% 
4. 50% 

  50% 50% 25% 25%  
BODY  50 50 25 25  
C 

Motivace ZPNP k týmové 
mezioborové spolupráci 

1. 
Zpětná vazba 
práce IDT  

Návrh na 
sledování 
splněných cílů 
péče z pohledu 
IDT-monitoring 

 Informování o 
průběhu 
výzkumu – 
plánované 
aktivity 

 1. 100% 
2. 0% 
3. TB 0% 

  15% 0% 30% 0%  
BODY  15 0 30 0  
D 

Komunikace informací o 
pravidlech mezioborové 
spolupráce 

2. 
Organizace 
praktických 
informačních 
setkání (OšKo 
„nanečisto“) 

  OšKo 1 OšKo 2 
(předcházela 
teorie) 

1. 100% 
2. 0% 

  0% 0% 30% 40%  
BODY  0 0 30 40  
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Kategorie akce Konkrétní aktivita VT 4 VT 5 VT 6 Celkem -konkr. 

aktivity 
Vytvoření podmínek pro 
setkávání a spolupráci 
ZPNP 
v multidisciplinárním 
týmu 

2. 
Seznámit všechny 
členy 
interdisciplinárního 
týmu mezi sebou  
 
 
3. 
Zajistit dostatečný 
počet personálu  
 
 
 

Návrh formy 
seznámení 
s odbornou prací 
ZPNP na OINTH 
mezi sebou  
 
Zjišťování 
možností jak  
posílit službu v den 
konání OšKo 

Distribuce 
dotazníku č.3 - 
přínos jednotlivých 
ZPNP 
 
 
Zajištění zdravotní 
sestry v době 
OšKo (z OTS – 
ranní služba) 
 
 
 

Distribuce 
dotazníku č.3 - 
přínos jednotlivých 
ZPNP 
 
 
Zjišťování 
možností jak  
posílit službu 
v den konání OšKo 

1. 0% 
2. 70% 
3. 30% 

  20% 35% 45%  
BODY      

Systematizace práce 
interdisciplinárního týmu 

1. 
Pilotní zavedení 
OšKo 
 
 
 
 
4. 
Sledování práce IDT 
 
 
 
 
 
3. 
Prezentace činnosti 
IDT 
 

Nová identifikace 
indikovaných 
pacientů (kniha 
příjmů) 
 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
 
 
 
 
Příprava na 
seminář o MOS 
pro sestry OINTH - 
výsledky práce 
týmu  

OšKo 4 
 
 
 
 
 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
 
 
 
Seminář o MOS 
pro sestry OINTH 
- výsledky práce 
týmu  

OšKo 5 
 
 
 
 
 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 

1.  20% 
2. 0% 
3. 50% 
4. 30% 

  35% 30% 40%  
BODY      

Motivace ZPNP 
k týmové mezioborové 
spolupráci 

1. 
Zpětná vazba práce 
IDT - přínos 
jednotlivých ZPNP 
pro tým -viz. 
dotazník č.3/ 
informování o 
průběhu výzkumu) 

Návrh formy 
zjištění přínosu 
jedn. ZPNP pro 
IDT  

Zjišťování přínosu 
jedn. ZPNP pro 
IDT 
 
Seminář o MOS na 
OINTH - zpětná 
vazba práce IDT 
(na kolik jsou cíle 
dosaženy 

Vyplňování 
dotazníků č.3 

1. 100% 
2. 0% 
3. TB 0% 

  5% 10% 15%  
BODY      

Komunikace informací o 
pravidlech mezioborové 
spolupráce 

1. 
Komunikovat 
informace o fázích 
ošetřovatelského 
procesu a pravidlech 
mezioborové 
spolupráce 
 
 
2. 
Organizace 
praktických 
informačních setkání 
(OšKo „nanečisto“) 

Příprava na 
seminář o MOS 
pro sestry OINTH - 
teoretický rámec 
IDS (spolupráce, 
postup), průběh 
OšKo (záznam 
OšKo, přínosy, 
úskalí) 
 
OšKo 3 

Seminář o MOS na 
OINTH - 
teoretický rámec 
IDS (spolupráce, 
postup), průběh 
OšKo (záznam 
OšKo, přínosy, 
úskalí) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 80% 
2. 20% 

  40% 25% 0%  
BODY      
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Kategorie akce Konkrétní aktivita VT 7 VT 8 VT 9 Celkem -

konkr. 
aktivity 

Vytvoření podmínek pro 
setkávání a spolupráci 
ZPNP 
v multidisciplinárním 
týmu 

1. 
Přizpůsobit OšKo 
organizaci práce ZPNP  
 
 
 
 
 
 
2. 
Seznámit všechny 
členy 
interdisciplinárního 
týmu mezi sebou  
 
 

Návrh na změnu 
organizace práce 
tak, aby si ZPNP 
mohli předávat 
informace ústně – 
rozhovory se 
ZPNP -  do 3.2 
(OšKo) 
 
 
Focení členů IDT 
na foto-galerii 

Návrh na změnu 
organizace práce tak, 
aby si ZPNP mohli 
předávat informace 
ústně – rozhovory se 
ZPNP -  do 3.2 
(OšKo) 
 
 
Tvorba foto-galerie 
(kopírovací studio) 

 1. 70% 
2. 30% 
3. 0% 

  45% 20% 0%  
BODY      

Systematizace práce 
interdisciplinárního týmu 

1. 
Pilotní zavedení OšKo 
 
2. 
Zavedení metodické 
koncepce do praxe 
(ustanovit jednotný 
postup spolupráce 
ZPNP 
v interdisciplinárním 
týmu na OINTH) 
 
 
3. 
Prezentace činnosti 
IDT 
 
4. 
Sledování práce IDT 

OšKo 6 
 
 
 
Návrh písemného 
postupu 
interdisciplinární 
spolupráce na 
OINTH  
 
 
 
 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 

OšKo 7 
 
 
 
Návrh písemného 
postupu 
interdisciplinární 
spolupráce na 
OINTH  
 
Zpracovávání grafů 
 
 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 

 
 
 
 
Písemné pokyny ke 
spolupráci ZPNP na 
OINTH 
k připomínkování na 
oddělení 
 
 
 
 
 
Umístění grafů 
s výsledky práce 
IDT na nástěnce 
oddělení 
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 

1. 10% 
2. 50% 
3. 30% 
4. 10% 
 

  35% 10% 35%  
BODY      

Motivace ZPNP 
k týmové mezioborové 
spolupráci 

2. 
Proklamace projektu  
(zveřejnění projektu 
v rámci nemocnice 
(intranet)/porada 
vrchních sester) 

Zpracovávání 
článku o 
výzkumném 
projektu na 
OINTH 

Příprava + 
prezentace 
výzkumného 
projektu na poradě 
manažerů oše. péče 
v nemocnici 

Umístění nové foto-
galerie IDT na 
sesterne OINTH 

1. 0% 
2. 100% 
3. TB 0% 

  20% 35% 20%  
BODY      

Komunikace informací o 
pravidlech mezioborové 
spolupráce 

1. 
Komunikovat 
informace o fázích 
ošetřovatelského 
procesu  

 Informační 
rozhovory se 
sestrami z OINTH o 
ošetřovatelském 
procesu 
v interdisciplinární 
péči 

Informační 
rozhovory se 
sestrami z OINTH o 
ošetřovatelském 
procesu 
v interdisciplinární 
péči 

1. 100% 
2. 0% 

  0% 35% 45%  
BODY      
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Kategorie akce Konkrétní aktivita VT 10 VT 11 VT 12 Celkem -
konkr. 
aktivity 

Vytvoření podmínek pro 
setkávání a spolupráci 
ZPNP 
v multidisciplinárním 
týmu 

3. 
Zajistit dostatečný 
počet personálu 
(v době konsilií) 
 
 
1. 
Přizpůsobit organizaci 
práce ZPNP pro 
zajištění 
interdisciplinární 
spolupráce  

Zajištění sanitáře 
v době OšKo 
(ranní služba-místo 
2 sanitářů 3) 
 
 
Zajištění edukace 
sanitářů o jejich  
pracovních 
povinnostech a 
kontrola jejich 
práce  

Zajištění 
zdravotní sestry 
v době OšKo (z 
OTS – ranní 
služba) 
 
Zajištění edukace 
sanitářů o jejich  
pracovních 
povinnostech a 
kontrola jejich 
práce 

 1. 80% 
2. 0% 
3. 20% 

  35% 30% 0%  
BODY      

Systematizace práce 
interdisciplinárního týmu 

1. 
Pilotní zavedení OšKo 
 
2. 
Zavedení metodické 
koncepce do praxe 
(ustanovit jednotný 
postup spolupráce 
ZPNP 
v interdisciplinárním 
týmu na OINTH) 
 
4. 
Sledování práce IDT  
 
 
 
 
 
 
3. 
Prezentace činnosti 
IDT 

OšKo 8 
 
 
 
„Šestero 
interdisciplinární 
spolupráce ZPNP 
na OINTH“ 
 
 
 
Návrh na zjištění 
postojů ZPNP 
k novému systému 
práce  
 
Monitoring práce 
IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Provozní porada 
OINTH-prezentace 
výsledků práce 
IDT(splněné cíle 
péče) 

OšKo 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuce 
dotazníku č.4 
 
 
Monitoring práce 
IDT podle nových 
ukazatelů(délka 
hospitalizace) 
 
 
 

OšKo 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuce dotazníku č.4 
 
 
 
Monitoring práce IDT 
podle nových 
ukazatelů(délka 
hospitalizace,dotazník 
č.4-postoje ZPNP) 
 
 
 

1. 10% 
2. 20% 
3. 20% 
4. 50% 

  40% 50% 100%  
BODY      

Motivace ZPNP 
k týmové mezioborové 
spolupráci 

2. 
Proklamace projektu  
(zveřejnění projektu 
v rámci nemocnice 
(intranet)/porada 
vrchních sester) 
 
 
 
 
 
 
1. 
Zpětná vazba práce 
IDT (na kolik jsou cíle 
dosaženy/přínos 
jednotlivých ZPNP-
viz. dotazník č.3/ 
informování o průběhu 
výzkumu) 

Komunikace 
s hlavní sestrou 
ÚVN (elektronické 
zaslání článku)-
žádost o umístění 
článku na intranetu 
ÚVN 
 
 
 
 
 
 
Provozní porada-
zpětná vazba pro 
ZPNP o splněných 
cílech práce IDT 

Informační 
schůzka s hlavní 
sestrou o 
výzkumném 
projektu s cílem 
uveřejnění 
informací o práci 
na OINTH na 
nemocničním 
intranetu s cílem 
zvýšit povědomí o 
práci ZPNP na 
zkvalitnění péče v 
nemocnici 

 1. 20% 
2. 80% 
3. TB 0% 

  15% 20%   
BODY      

Komunikace informací o 
pravidlech mezioborové 
spolupráce 

1. 
Komunikovat 
informace o fázích 
ošetřovatelského 
procesu a pravidlech 
mezioborové 
spolupráce 

Provozní porada 
OINTH – 
seznámení ZPNP 
s vytvořeným 
„Šesterem“   

  1. 100% 
2. 0% 

  10% 0%   
BODY      



 115 

VT 1 VT 2 VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 
AKTIVITY VÝZKUMU 

Zjišťování časové vhodnosti 
konání OšKo z pohledu ZPNP – 
dotazník č.2 
 
Návrh identifikace pacientů pro 
OšKo 
 
Návrh na sledování splněných 
cílů péče z pohledu IDT-
monitoring 
 
 

Zjišťování časové vhodnosti 
konání OšKo z pohledu ZPNP – 
dotazník č.2 
 
Indikační list OšKo 
 
Návrh na sledování splněných 
cílů péče z pohledu IDT-
monitoring 
 
Informování o průběhu výzkumu 
– plánované aktivity 
 
OšKo 1 

Na základě studia dotazníků č.2 a 
zkušeností s provozem na 
OINTH organizace hygien 
pacientů 
 
Indikační list OšKo 
 
Návrh na sledování splněných 
cílů péče z pohledu IDT-
monitoring 
 
OšKo 2 
(předcházela teorie) 

Návrh formy seznámení 
s odbornou prací ZPNP na 
OINTH mezi sebou  
 
Zjišťování možností jak  posílit 
službu v den konání OšKo 
 
Na základě studia dotazníků č.2 a 
zkušeností s provozem na 
OINTH koordinace práce sester 
tak, aby si mohly předávat 
informace s ostatními ZPNP 
ústně (organizace vyšetření 
primární sestrou) 
 
Nová identifikace indikovaných 
pacientů (kniha příjmů) 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Příprava na seminář o MOS pro 
sestry OINTH - výsledky práce 
 
Návrh formy zjištění přínosu 
jedn. ZPNP pro IDT 
 
Příprava na seminář o MOS pro 
sestry OINTH - teoretický rámec 
IDS (spolupráce, postup), průběh 
OšKo (záznam OšKo, přínosy, 
úskalí) 
 
OšKo 3 

Distribuce dotazníku č.3 – 
pracovní činnosti  jednotlivých 
ZPNP na OINTH 
 
 
Zajištění zdravotní sestry v době 
OšKo (z OTS – ranní služba) 
 
OšKo 4 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Seminář o MOS pro sestry 
OINTH - výsledky práce týmu 
 
Zjišťování přínosu jedn. ZPNP 
pro IDT - vyplňování dotazníků 
č.3 
 
Seminář o MOS na OINTH - 
zpětná vazba práce IDT (na kolik 
jsou cíle dosaženy) 
 
Seminář o MOS na OINTH - 
teoretický rámec IDS 
(spolupráce, postup), průběh 
OšKo (záznam OšKo, přínosy, 
úskalí) 

Distribuce dotazníku č.3 - přínos 
jednotlivých ZPNP 
 
 
 
Zjišťování možností jak  posílit 
službu v den konání OšKo 
 
OšKo 5 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Vyplňování dotazníků č.3 
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VT 1 VT 2 VT 3 VT 4 VT 5 VT 6 
ZMĚNY V CÍLECH 

V prvním výzkumném týdnu si 
ZPNP ústně předávali informace 
o pacientech v méně než 70% 
případů. Pouze SP u svěřených 
pacientů osobně předala 
informace sestře. Zde je však 
nutné si uvědomit, že v daném 
týdnu měla na starosti 6 pacientů, 
což bylo o mnoho méně ve 
srovnání s ostatními ZPNP. 
 
ZPNP, kteří dochází jako 
externisté na OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního týmu, 
komunikují s ošetřující sestrou  
informace o individuálním cíli 
péče u méně než 70% svěřených 
pacientů. 
 
V tomto výzkumném týdnu zatím 
nebyla hodnocena společná 
zodpovědnost za práci 
interdisciplinárního týmu. 
 
Neproběhlo žádné OšKo. 

Ve druhém výzkumném týdnu se 
situace opakuje. ZPNP si ústně 
předávali informace o pacientech 
v méně než 70% případů. Pouze 
SP u svěřených pacientů osobně 
předala informace sestře. Zde je 
však opět nutné si uvědomit, že 
v daném týdnu měla na starosti 7 
pacientů, což bylo o mnoho méně 
ve srovnání s ostatními ZPNP. 
 
ZPNP, kteří dochází jako 
externisté na OINTH a jsou členy 
interdisciplinárního týmu, 
komunikují s ošetřující sestrou  
informace o individuálním cíli 
péče u méně než 70% svěřených 
pacientů. V tomto týdnu má na 
OINTH pacienta také PS, ta u něj 
předala ústně informace o cíli 
péče sestře. 
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu je u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi členy týmu, tzn., že se 
OšKo zúčastnili všichni ZPNP, 
jejichž intervence byly potřeba u 
konkrétních pacientů. 
 
(První) OšKo probíhá u více než 
poloviny indikovaných pacientů. 

V tomto výzkumném týdnu se 
situace nezlepšila. ZPNP si ústně 
předávali informace o pacientech 
v méně než 70% případů. SP 
měla nestarosti 7 pacientů, vždy 
u nich předala informace ústně 
sestře. SR docházela na OINTH 
za 1 pacientem, o něm osobně 
mluvila se sestrou. 
 
Vývoj nastal ve složení 
předávaných informací mezi 
členy IDT. NT hovořil se sestrou 
o konkrétních cílech péče u více 
než 70% pacientů, což se tedy 
oproti minulému týdnu zlepšilo. 
FT je na tom stejně jako minulý 
týden. SP nesdílí se sestrou 
informace o konkrétním cíli 
intervencí u všech pacientů, 
respektive v méně než 70% 
případů. Ostatní ZPNP,kteří mají 
podstatně méně pacientů, o které 
se starají, ve všech případech 
diskutují o jejich individuálních 
cílech péče. 
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu není u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi potřebnými členy týmu. 
V praxi to znamenalo, že se 
OšKo nezúčastnili všichni ti, 
kteří se podíleli na péči o 
indikované pacienty. Ve více než 
polovině případů však byl cíl 
společné týmové práce sdílen.  
 
OšKo proběhlo u všech 
indikovaných pacientů. 

Čtvrtý výzkumný týden byl 
pokrokem v ústní komunikaci 
mezi sestrou a NT. Ve více než 
70% případů si mezi sebou ústně 
předali informace o svěřených 
pacientech. FT stále nepřekračuje 
hranici 70%. SP a nově DT 
předávají u svěřených pacientů 
ústně informace sestře u více než 
90% pacientů. 
 
Změna v cíli 2 byla zaznamenána 
u FT, který komunikoval v týmu 
individuální cíl péče u více než 
70% svěřených pacientů, což byl 
oproti minulému týdnu pokrok. 
U NT naopak došlo k regresi, 
tedy nepřesáhl v tomto ohledu 
hranici 70%. SP, DT diskutují 
individuální cíle péče u více než 
90% svých pacientů. 
 
Cíl 3 – nedošlo ke zlepšení, tedy 
cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu je u 
indikovaných pacientů sdílen jen 
ve více než polovině případů 
společné interdisciplinární 
týmové práce. 
 
OšKo se uskutečnilo u více než 
poloviny indikovaných pacientů, 
ne však u všech, jak by bylo 
žádoucí. Zde je oproti minulému 
týdnu zhoršení. 

Ve výzkumném týdnu 5 předává 
ústně informace sestře u více než 
70% pacientů, tedy je 
zaznamenán pokrok oproti 
minulému týdnu. NT se naopak 
vrací pod hranici 70%. Ostatní 
relevantní ZPNP v tomto týdnu 
ústně diskutují o pacientech ve 
více než 90% případů, tedy 
vykazují žádoucí výsledek práce 
z pohledu interdisciplinární 
spolupráce. 
 
Byl zaznamenán hromadný 
posun k lepšímu v cíli 2. Všichni 
ZPNP, kteří se podíleli na péči o 
pacienty na OINTH, diskutovali 
se sestrami individuální cíle péče 
u pacientů, a to ve více než 70% 
případů. Nikdo neklesl pod tuto 
hranici. 
 
Cíl 3 – nedošlo ke zlepšení, tedy 
cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu je u 
indikovaných pacientů sdílen jen 
ve více než polovině případů 
společné interdisciplinární 
týmové práce. 
 
OšKo proběhlo u všech 
indikovaných pacientů  

NT vylepšil své výsledky 
vzhledem ke sledovaným 
charakteristikám 
interdisciplinární spolupráce 
ZPNP, a tedy ústně předal 
informace o svěřených 
pacientech sestře u více než 
70% případů. Oproti minulému 
týdnu došlo ke zlepšení. FT 
zůstal na stejné úrovni, tedy se 
stejným výsledkem jako NT. SP 
se v ústním předávání informací 
pohoršil, oproti předchozím 
výzkumným týdnům poprvé 
klesl pod hranici 90% případů 
ústního předání informací u 
pacientů. PS u více než 90% 
předala informace sestře. 
 
ZPNP si v cíli 2 všichni 
polepšili oproti předcházejícímu 
týdnu. Individuální cíle péče u 
konkrétních svěřených pacientů 
diskutovali ZPNP externisté se 
sestrami ve více než 90% 
případů. 
 
Cíl společné práce IDT nebyl 
sdílen všemi relevantními 
ZPNP. Situace se opakovala tak, 
jako v posledních 3 
výzkumných týdnech. 
 
OšKo proběhlo u všech 
indikovaných pacientů tak, jako 
v minulém týdnu. 
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VT 7 VT 8 VT 9 VT 10 VT 11 VT 12 

AKTIVITY VÝZKUMU 
Návrh na změnu organizace 
práce tak, aby si ZPNP mohli 
předávat informace ústně – 
rozhovory se ZPNP -  do 2.3 
(OšKo) 
 
Focení členů IDT na foto-galerii 
 
OšKo 6 
 
Návrh písemného postupu 
interdisciplinární spolupráce na 
OINTH (Glotzová, Smetánková) 
- Šestero 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Zpracovávání článku o 
výzkumném projektu na OINTH 
 
Příprava návrhů zdravotníků na 
změnu organizace práce na 
OINTH 

Návrh na změnu organizace 
práce tak, aby si ZPNP mohli 
předávat informace ústně – 
rozhovory se ZPNP -  do 3.2 
(OšKo) 
 
Tvorba foto-galerie (kopírovací 
studio) 
 
OšKo 7 
 
Návrh písemného postupu 
interdisciplinární spolupráce na 
OINTH (Glotzová, Smetánková) 
- Šestero 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Příprava + prezentace 
výzkumného projektu na poradě 
manažerů oše. péče v nemocnic 
 
Příprava návrhů zdravotníků na 
změnu organizace práce na 
OINTH 
 
Informační rozhovory se sestrami 
z OINTH o ošetřovatelském 
procesu v interdisciplinární péči 

Zpracovávání návrhů změn 
organizace práce 
 
 
Písemné pokyny ke spolupráci 
ZPNP na OINTH 
k připomínkování na oddělení 
 
Umístění grafů s výsledky práce 
IDT na nástěnce oddělení 
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umístění nové foto-galerie IDT 
na sesterně OINTH 
 
Informační rozhovory se sestrami 
z OINTH o ošetřovatelském 
procesu v interdisciplinární péči 
 
 

Aplikace změn v organizaci 
práce – personální změny - 
zajištění sanitáře v době OšKo 
(ranní služba-místo 2 sanitářů 3) 
 
Aplikace změn v organizaci 
práce – zajištění edukace sanitářů 
o jejich  pracovních povinnostech 
a kontrola jejich práce 
 
OšKo 8 
 
„Šestero interdisciplinární 
spolupráce ZPNP na OINTH“ 
 
Návrh na zjištění postojů ZPNP 
k novému systému práce  
 
Monitoring práce IDT- Tiskopis 
„Záznam OšKo“ 
 
Provozní porada OINTH-
prezentace výsledků práce 
IDT(splněné cíle péče) 
 
Komunikace s hlavní sestrou 
ÚVN (elektronické zaslání 
článku)-žádost o umístění článku 
na intranetu ÚVN 
 
Provozní porada-zpětná vazba 
pro ZPNP o splněných cílech 
práce IDT 
 
Provozní porada OINTH – 
seznámení ZPNP s vytvořeným 
„Šesterem“   

Zajištění edukace sanitářů o 
jejich  pracovních povinnostech a 
kontrola jejich práce 
 
OšKo 9  
 
Distribuce dotazníku č.4 pro 
zjištění postojů ZPNP k novému 
systému práce  
 
 
 
 
Monitoring práce IDT podle 
nových ukazatelů(délka 
hospitalizace) 
 
Informační schůzka s hlavní 
sestrou o výzkumném projektu 
s cílem uveřejnění informací o 
práci na OINTH na nemocničním 
intranetu s cílem zvýšit 
povědomí o práci ZPNP na 
zkvalitnění péče v nemocnici 
 

OšKo 10  
 
Distribuce dotazníku č.4 
 
Monitoring práce IDT podle 
nových ukazatelů(délka 
hospitalizace,dotazník č.4-
postoje ZPNP) 
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VT 7 VT 8 VT 9 VT 10 VT 11 VT 12 
ZMĚNY V CÍLECH 

FT a NT ústně v tomto 
výzkumném týdnu předali 
informace o svěřených 
pacientech sestře u více než 70% 
případů, tedy nedošlo oproti 
minulému týdnu k vývoji. SP 
předala ústně informace sestrám 
u více než 90% svěřených 
pacientů, dosáhla tedy opět 
nejvyššího stupně úspěchu 
v tomto cíli. SR se starala o 1 
pacienta a u něj se ústně podělila 
se sestrou o informacích o jeho 
léčbě. 
 
Z pohledu komunikace 
individuálních cílů péče u 
pacientů setrvává dobrý 
výsledek, tedy většina ZPNP 
sdílí se sestrou cíle péče u více 
než 90% svěřených pacientů. 
Pouze FT klesl pod tuto hranici, 
tedy komunikoval individuální 
cíle péče u méně než 90% 
pacientů, avšak ve více než 70%.  
 
Sdílení společného cíle práce 
IDT – tato oblast mezioborové 
spolupráce se ve výzkumném 
týdnu 7 nedařila naplnit ve 
stanovené podobě. Cíl společné 
práce interdisciplinárního týmu 
byl u indikovaných pacientů 
sdílen méně než polovinou členů 
konkrétního týmu. 
 
OšKo proběhlo u méně než 
poloviny indikovaných pacientů. 
Jedná se na stupnici úspěchu o 
nejnižší možné skóre. 

V 8 výzkumném týdnu na 
OINTH pracovali s pacienty 
všichni ZPNP, kteří jsou 
zastoupeni v IDT. NT a FT 
předali ústně informace o svých 
pacientech ve více než 70%, tedy 
nedošlo ke změně za poslední 3 
výzkumné týdny. Všichni ostatní 
ZPNP předali ústně informace 
sestře u více než 90% jimi 
ošetřovaných pacientů. 
 
Velice dobrý výsledek byl 
dosažen v cíli 2. Všichni ZPNP, 
kteří diskutovali odbornou péči 
s ošetřující sestrou, zmínili 
individuální cíle této péče u více 
než 90% těchto pacientů.  
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu byl u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi členy tohoto konkrétního 
týmu. 
 
OšKo proběhlo u více než 
poloviny indikovaných pacientů, 
tedy došlo ke lepšení oproti 
minulému týdnu, avšak plně 
nebyl tento cíl dosažen. 

FT zvládl ústně předat informace 
sestrám ve více než 90% případů 
pacientů, tedy si oproti minulému 
týdnu vylepšil skóre. NT 
vykazuje stejné výsledky v této 
oblasti jako v minulých týdnech. 
Ostatní ZPNP, tedy SP, SR 
předávají ústně informace 
sestrám u více než 90% pacientů. 
 
Komunikovat individuální cíle 
péče u svěřených pacientů se 
podařilo FT a SP ve více než 
70% případů. Došlo tedy 
k poklesu ve srovnání 
s předešlým týdnem. Ostatní 
ZPNP setrvávají v žádoucí 
koncepci, vykazují nejvyšší 
skóre, což představuje diskusi 
individuálních cílů péče u 90% 
pacientů. 
 
Nejsou žádní indikovaní pacienti, 
a tudíž cíl 3, 4 nelze hodnotit. 
 
  

Tento výzkumný týden FT a SP 
předali informace sestře ústní 
formou u více než 70% pacientů, 
tedy zhoršil se u nich výsledek 
sledované proměnné od minulého 
týdne o stupeň. NT setrvává na 
stejné úrovni v pohledu na ústní 
předávání informací. PS péči o 
svého pacienta ústně diskutovala 
s jeho ošetřující sestrou. 
 
Ve skladbě komunikovaných 
informací o pacientech došlo u 
FT k negativnímu posunu, tedy 
že komunikoval s ošetřující 
sestrou  informace o 
individuálním cíli péče u méně 
než 70% svěřených pacientů.  NT 
sdělil žádané informace sestře u 
více než 70% pacientů, což byl 
oproti minulému týdnu také 
pokles ve sledovaném ukazateli. 
SP si polepšila, diskutovala 
individuální cíle péče se sestrou 
ve více než 90% případů.  
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu byl u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi členy tohoto konkrétního 
týmu. 
 
OšKo proběhlo u více než 
poloviny indikovaných pacientů.  

V 11 výzkumném týdnu FT a  SP 
předali ústně informace o 
pacientech ve více než 90% 
případů, tedy došlo oproti 
minulému týdnu ke zlepšení. NT 
stále setrvává ve stejné situaci, 
tedy u více než 70% pacientů je 
schopen předat informace sestře 
verbální formou. SR 3 o svém 
pacienta předala informace sestře 
ústně informace. 
 
Ve skladbě komunikovaných 
informací o pacientech došlo u 
FT a NT k pozitivnímu posunu. 
FT 2 komunikoval s ošetřující 
sestrou  informace o 
individuálním cíli péče u více než 
70% svěřených pacientů, NT u 
více než 90% pacientů. Tak je 
tomu i u dalších ZPNP. 
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu byl u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi členy tohoto konkrétního 
týmu. Tak tomu bylo i 
v předcházejících zkoumaných 
obdobích. 
 
OšKo proběhlo u všech 
indikovaných pacientů. 
 

V posledním výzkumném týdnu 
se FT a  SP podařilo ústně 
předat informace péči u více než 
70% svěřených pacientů. Došlo 
v porovnání s předcházejícím 
týdnem k poklesu ve sledované 
oblasti. NT pracuje i nadále 
stejně. Jde o setrvalý stav. 
Ostatní ZPNP osobně diskutují 
péči v IDT u více než 90% 
svěřených pacientů. Dosahují 
tedy žádoucího stavu. 
 
Komunikovat individuální cíle 
péče u svěřených pacientů se 
podařilo FT ve více než 70% 
případů. Žádoucího výsledku ve 
sledované oblasti dosáhli 
všichni ostatní ZPNP, kteří 
komunikovali v IDT 
individuální cíle péče u více než 
90% pacientů. 
 
Cíl společné práce 
interdisciplinárního týmu byl u 
indikovaných pacientů sdílen 
všemi členy tohoto konkrétního 
týmu. Tak tomu bylo i 
v předcházejících zkoumaných 
obdobích. 
 
OšKo proběhlo u všech 
indikovaných pacientů. 
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PŘÍLOHA Č. 4  
Tiskopisy pro transkripci dat 
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A) DENÍK ZPNP 
 
 
 
 
Pracovní zařazení …………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad:  
Pozn.: 
D – ošetřovatelská diagnóza, C – cíl péče (SMART),  P – plán (konkrétní aktivity) 

ÚSTNÍ PŘEDÁNÍ INFORMACÍ V IDT* v minutách / IDENTIFIKACE PACIENTA  
DATUM 

POČET 
PACIENTŮ  
NA OINTH 

DRUH PŘEDÁVANÝCH INFORMACÍ 

3 / č. 45 10 K 1,5 / č. 48   

D, C D, C, P D   

 
12. 1 .2007 

 
8 

Celkem                                                                                                                          14,5            min 
Ústní předání informací u                                                                                               3        pacientů    
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VÝZKUMNÝ TÝDEN . . . . . 
*IDT – Interdisciplinární tým OINTH 

ÚSTNÍ PŘEDÁNÍ INFORMACÍ V IDT* v minutách  
DATUM 

POČET PACIENTŮ 
NA OINTH DRUH PŘEDÁVANÝCH INFORMACÍ 

           

          

  

 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                        ………...          min 
 
Ústní předání informací u                                                                                                                                                                                                           …………  pacientů 
           

          

  

 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                        ………...          min 
 
Ústní předání informací u                                                                                                                                                                                                           …………  pacientů 
           

          

  

 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                        ………...          min 
 
Ústní předání informací u                                                                                                                                                                                                           …………  pacientů 
           

          

  

 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                        ………...          min 
 
Ústní předání informací u                                                                                                                                                                                                           …………  pacientů 
           

          

  

 
Celkem                                                                                                                                                                                                                                        ………...          min 
 
Ústní předání informací u                                                                                                                                                                                                           …………  pacientů 
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B) ZÁZNAM OŠETŘOVATELSKÉHO KONZILIA (OšKo) 
 
 
 
JMÉNO PACIENTA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
DATUM PŘIJETÍ:  ………………….. 
 
DATUM PROPUŠTĚNÍ: ………………….. 
 
 
Pozn.: 
Fyzioterapeut – FT, Nutriční terapeut – NT, Sociální pracovník – SP, Nutriční diabetologický terapeut – DT, Edukační podiatrická sestra – PS, 
Specialistka na hojení ran – SR 

 
Ošetřovatelské 
konzilium  

 
popis 

(L - u lůžka nemocného) 

 
 

účastníci 

 
 

datum 

doba 
trvání  
(v min) 

 
OšKo 1 

    

 
OšKo 2 

    

 
OšKo 3 

    

 
OšKo 4 

    

 
Oško 5 

    

 
OšKo 6 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad: 

Ošetřovatelské 
konzilium  

popis 
(L - u lůžka nemocného) 

 
účastníci 

 
datum 

Doba 
trvání  

OšKo 1  FT,NT,SR,DT 12.1 10 
OšKo 2 L FT,NT,SP,SR 19.1 15 

 
 



 123 

 
DATUM 

 
OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA 

 
CÍL PÉČE 

PLÁN 
probrán 

 
ZODPOVÍDÁ 

 
SPLNĚNO 

 
ZRUŠENO 
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C) INDIKAČNÍ LIST K OŠETŘOVATELSKÉMU KONSILIU (OšKo) 
 
VÝZKUMNÝ TÝDEN ČÍSLO  ……………..   
 
Pozn.: 
Fyzioterapeut – FT, Nutriční terapeut – NT, Sociální pracovník – SP, Nutriční diabetologický terapeut – DT, Edukační podiatrická sestra – PS, Specialistka na hojení ran – SR 

Jméno pacienta Datum přijetí FT NT SP DT PS SR Celkem Datum OšKo 
1 
 

         

2 
 

         

3 
 

         

4 
 

         

5 
 

         

6 
 

         

7 
 

         

8 
 

         

9 
 

         

10 
 

         

11 
 

         

12 
 

         

13 
 

         

14 
 

         

15 
 

         

16 
 

         

17 
 

         

18 
 

         

19 
 

         

20 
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PŘÍLOHA Č. 5 
Grafy znázorňující vývoj cílů výzkumných aktivit v čase 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÍL 1 - VÝVOJ V ČASE

0
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VÝZKUMNÝ TÝDEN
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P

Ě
C

H
U

U
U

..

FT NT SP SR PS DT

FT 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2

NT 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

SP 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2

SR 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0

PS 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 0 3

DT 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CÍL 2 - VÝVOJ V ČASE

0
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VÝZKUMNÝ TÝDEN

S
T
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P

N
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E
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S
P

Ě
C

H
U

..
..
..
.

FT NT SP SR PS DT

FT 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2

NT 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3

SP 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3

SR 1 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0

PS 0 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3

DT 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CÍL 3 - VÝVOJ V ČASE
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SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST INTERDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU OINTH
 

CÍL 4 - VÝVOJ V ČASE
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ORGANIZACE PRÁCE INTERDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU OINTH
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 6 
Dotazník č. 3 – pracovní náplň a přínosy ZPNP pro interdisciplinární tým 
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Než vyplníte následující dotazník, popište prosím Vaši náplň práce na OINTH. 
Zaměřte se na konkrétní aktivity, které s pacienty nejčastěji provádíte.  
 
 
  
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
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STALO SE VÁM NĚKDY NA OINTH, ŽE BY VÁS KOLEGA 
ZDRAVOTNÍK V INTERDISCIPLINÁRNÍM TÝMU (např. fyzioterapeut, 
nutriční terapeut, sociální pracovnice, zdravotní sestra) NĚČÍM MILE 
PŘEKVALPIL? CO VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ PŘI SPOLEČNÉ PRÁCI 
POTĚŠILO? 
 
PODĚLTE SE O TO, URČITĚ NÁS TO VŠECHNY POTĚŠÍ . . . 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 

„Je to úleva, 
když mi 
sociální 
pracovnice 
řekne, jak je to 
s vyřizováním 
„eldéénky“ pro 
mýho pacienta, 
vím pak co říct 
rodině…“ 

„Specialistka na hojení ran mi ulehčila práci, když 
řekla, abych tu ránu převazovala jenom jednou za 
3 dny. Dneska teda nemusím, supééér!“ 

 

„Sestřička měla připravenej záznam toho, co pacient 
včera snědl, to bylo milý…“ 
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PŘÍLOHA Č. 7  
Graf znázorňující oblasti aktivit výzkumu v čase   
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PŘÍLOHA Č. 8 
Dotazník č. 4 – přínos OšKo pro ZPNP 
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1. Kolikrát jste se zúčastnila „OšKo“*? 
 

 
. . . . . . . 
 

2. Charakterizujte Vaše očekávání o „OšKo“? 
a) „OšKo“ jako prostředek ke zkvalitnění poskytované péče na OINTH 
b) „OšKo“ jako příležitost k získání nových odborných znalostí 
c) „OšKo“ jako příležitost k rozdělení úloh zdravotníků v péči o pacienta 
d) „OšKo“ jako nový styl práce, který není přínosem pro kvalitu poskytované 

péče 
 
e) Jiné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
3. Splnilo „OšKo“ Vaše očekávání? 
 

a) ANO 
b) NE 
c) ČÁSTEČNĚ  (které konkrétní body z otázky 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
4. Dověděla jste se při „OšKo“ informace, které jste následně využila v péči o 

pacienty? 
 

a) ANO 
b) NE 

 
5. Dověděla byste se tyto informace bez „OšKo“? 
 

a) ANO (odpovězte na následující otázku) 
b) NE 

 
6. Jakým způsobem byste se tyto informace o pacientovi dověděla? 
 

a) ústně (při osobním kontaktu se zdravotníkem) 
b) písemně (při studiu dokumentace pacienta) 
c) zprostředkovaně (od pacienta) 
 
d) jinak: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
7. Představovalo pro Vás „OšKo“ příležitost k odborné diskusi s kolegy? 
 

a) ANO 
b) NE 

 
*„OšKo“ – ošetřovatelské konzilium zdravotnických pracovníků nelékařských profesí na OINTH 
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PŘÍLOHA Č. 9 
Projekt diplomové práce 
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Formulace problému – výchozí situace 
 
Přes vědomí výhod mezioborové spolupráce (viz. níže v textu) je v nemocnici organizovaná 
komunikace mezi zdravotníky různých odborností nedostatečná. Spolupráce zdravotníků 
profesionálů je často závislá na neformálních vazbách pracovníků jednotlivých oddělení.  
V praxi se stále setkávám se situacemi, kdy je pacient pod drobnohledem několika 
zdravotnických profesionálů (zdravotní sestra, nutriční terapeut, fyzioterapeut apod.), kteří 
s pacientem velice zodpovědně pracují v rámci svých kompetencí, avšak bez fungující 
spolupráce často dochází například k duplikaci některých intervencí a nebo, a to častěji, 
k neposkytnutí péče v potřebném rozsahu. Kupříkladu v situaci, kdy si zdravotní sestra 
a fyzioterapeut nepředají informace o postupu rehabilitace u konkrétního pacienta. Důsledkem 
nespolupráce těchto dvou profesionálů může být, zaprvé, nevhodné načasování rehabilitace 
vedoucí ve svém důsledku až k negativním pocitům pacienta v souvislosti s malým pokrokem 
ve cvičení (pacient po ranní hygieně nemá dostatek síly na rehabilitaci). Zadruhé, využívání 
málo účinných postupů, pomůcek, přípravků či technik při ošetřování pacienta může vést 
k prodloužení hospitalizace pacienta či jiné komplikaci jeho léčení.  
Neznalost nových trendů ze specializovaných oblastí zdravotnictví znemožňuje ošetřujícím 
sestrám aplikaci nejefektivnějších odborných přístupů. Je to opět důsledek nedostatku 
informací a tudíž jejich nevyužití v péči o pacienty jako projev nespolupráce mezi 
jednotlivými odbornými disciplínami.  
 
Demotivovaný pacient je dalším indikátorem k zamyšlení nad kvalitou péče v souvislosti 
s interdisciplinární spoluprácí. V praxi se setkáváme s nemocnými, kterým chybí nadšení. 
Nevidí ve své nemoci žádnou světlou budoucnost, nemají konkrétní cíle v procesu léčení. 
Jsou apatičtí, podráždění, nevykazují dlouhodobě žádné objektivní pokroky. „Tohle musíte 
přeci zvládnout, pane Opička, vždyť už s Vámi cvičí rehabilitační pracovník dva týdny..“ , 
slýcháváme na nemocničních odděleních z úst zdravotníků. Na pracovištích totiž chybí 
prostředí reálné motivace. Odhad úspěchu nestačí, je nutné znát konkrétní cíle u každého 
pacienta, a k nim směřovat své profesionální úsilí. Bez efektivní mezioborové spolupráce 
v organizaci je naplnění takového konceptu nesnadné.   
 
Sestra specialistka na hojení ran je v této souvislosti dobrým příkladem toho, jak s její 
erudovanou pomocí dosahujeme v ošetřovatelství lepších výsledků (Dvořáčková 2003).  
Pracují-li zdravotníci v multidisciplinárním týmu, je v ošetřovatelství dosahováno vysokého 
standardu poskytované péče. Spolupráce mezi zdravotnickými profesionály je podmínkou 
úspěšného léčení.  
Vyspělé státy zdůrazňují přínos interdisciplinární spolupráce v ošetřovatelství. Ve svých 
strategických dokumentech popisují tento styl práce jako stěžejní v poskytování vysoce 
kvalitní ošetřovatelské péče (Wicke 2004).  
Ošetřovatelská péče, poskytovaná týmem zdravotníků složeným z několika různě 
kvalifikovaných pracovníků, je charakteristickým rysem také českého moderního 
ošetřovatelství (Staňková 2002). 
 
 

Diskuse problému 
 
V současné době se mnoho organizací zaměřuje na zvýšení kvality svých produktů. V české 
republice se po roce 1989 zvyšuje odpovědnost vedení podniku za kvalitu, což sebou přináší 
mnohá opatření, která mají vliv na chod celé organizace. Ve zdravotnictví je kvalita 
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poskytovaných služeb velmi citlivým tématem. Zajímá kromě poskytovatele zdravotní péče 
státní správu, plátce zdravotního pojištění a hlavně širokou veřejnost, tedy pacienty.  
Systém kvality ve zdravotnictví je chápán jako široký pojem, který se v podmínkách 
zdravotnického zařízení mění na konkrétní aktivity. Zahrnuje proces tvorby postupů, sběru 
informací, stanovení standardů a vyhodnocení toho, co ve zdravotnictví organizujeme jako 
zdravotní péči a zdravotnické služby (Gladkij 2003). 
 
Ošetřovatelská péče je ve zdravotnickém zařízení oblastí, která se vysokou měrou podílí na 
celkové kvalitě poskytovaných zdravotnických služeb pacientům. Mezi 3 nejznámější 
pohledy na kvalitu zdravotnické péče patří perspektiva ošetřovatelského (a lékařského) 
personálu. Tato perspektiva v sobě skrývá proces kvalitního vyhodnocení stavu pacienta, 
léčbu a ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě také spolupráci v multidisciplinárním týmu. 
Zajištěním podmínek pro naplnění zmíněné perspektivy se zvyšuje pravděpodobnost dosažení 
cílů zlepšování kvality, mezi něž patří omezení nevyužitého času a navýšených nákladů 
spojených se špatnou kvalitou konkrétního zdravotnického výkonu či služby (Gladkij 2003).   
 
Kvalita je velice komplexní pojem a má celou řadu dimenzí. Kompetence zdravotnických 
pracovníků nelékařských profesí je v tomto smyslu chápána jako proměnná, která 
charakterizuje, zdali jsou znalosti a dovednosti zdravotníků poskytujících ošetřovatelskou 
péči v souladu s nabízenou péčí nebo zákroky. Další dimenzí kvality je vhodnost, která 
vyjadřuje relevanci ošetřovatelské péče a služeb k potřebám pacientů a založení na 
uznávaných standardech. Ekonomičnost znamená dosažení očekávaných výsledků 
s nejekonomičtějším využitím zdrojů. Možnost pacienta získat potřebné a přiměřené služby 
na správném místě, ve správný čas a zejména skutečným odborníkem je vyjádřena v dimenzi 
dostupnosti. Kontinuita je schopnost nabízet zdravotnické služby překračující bariéry 
oddělení, lékařů a zdravotních sester různých specializací, návazné v prostoru a čase. Poslední 
dimenzí je přiměřenost, tedy že péče je poskytována na současné úrovni vědeckého poznání a 
odpovídá danému stavu a potřebám pacienta (Škrlovi 2003). 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínkou zajištění kvalitní zdravotnické péče je komplexní 
pohled na individualitu pacienta a také celý zdravotnický systém (ekonomické, organizační, 
personální otázky zdravotnické praxe).  
Komplexní myšlení vyžaduje vzdělanost a praktické zkušenosti v oboru, jež mají v dnešním 
vysoce specializovaném zdravotnictví (ošetřovatelství) své nutné hranice. Služby se stávají 
složitější a komplexnější, narůstají požadavky klientů, zostřuje se konkurence a tradiční 
metody přestávají vyhovovat. A tak v době, kdy ošetřovatelský management neustále vybízí 
zaměstnance ke zvyšování produktivity a dosažení nejvyšší kvality, přichází více než kdy 
jindy ke slovu interdisciplinární týmová spolupráce.  
 
Zdravotnické zařízení je složitá organizační jednotka. Každé pracoviště, vyznačující se 
individuální zdravotnickou odborností, usiluje o nejlepší výsledky své práce. Jistou míru 
konkurence mezi představiteli různých specializací popisuje Gladkij v souvislosti s tématem 
sociologie nemocnice. Uvádí, že problémy v poskytování zdravotnické péče mohou nastat 
v případě, kdy se funkční okruh (nemocniční pracoviště) začne domnívat, že jedině on sám 
dělá užitečnou práci (Gladkij  2000). Důsledkem nespolupráce mezi zdravotníky různých 
odborností přitom může být snížení až ohrožení celkové kvality péče s negativním dopadem 
na zdraví pacientů.  
 
Skupina zdravotníků není ještě týmem. Autoři, kteří se zabývají problematikou týmů definují 
týmovou práci následovně.  
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„Týmem je pouze taková skupina, jež se vyznačuje vysokým stupněm vzájemné závislosti a 
je vytvořena a sjednocena za účelem dosažení určitého cíle (Škrťovi 2003, str. 156).“ 
„Tým je organizovaná a cílevědomě řízená skupina lidí vytvořená určitým subjektem pro 
realizaci konkrétních činností směřujících k vymezenému cíli (Sborník ze semináře teamwork 
2001, str. 41).“ 
„Tým jako lidmi řízená soustava jiných lidí a prostředků techniky, která je schopna s využitím 
informačních databází a přidělených prostředků realizovat činnosti k nimž byl tým vytvořen“ 
(Robson 1995, str.22). 
Definice týmu podle Katzenbacha a Smithe zní následovně: „Málá skupina lidí se vzájemně 
se doplňujícími dovednostmi, kteří jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a 
přístupu k práci, za něž jsou vzájemně odpovědní.“ (in Kolajová 2006, s.15) 
Různí autoři zabývající se tématem týmové spolupráce diskutují základní vlastnosti týmu. 
Lidé, kteří tvoří tým disponují vzájemně se doplňujícími dovednostmi. Účelné pracovní úsilí 
má jednotný cíl. Jednotliví členové týmu jsou různou měrou zodpovědní za jeho naplnění. 
Identifikace s cílem všemi členy týmu je pro zdárnou práci stěžejní. Jsou vymezeny 
kompetence členů týmu. Otevřená komunikace má svá pravidla. Úspěchy jsou sdíleny v rámci 
týmu (Kolajová 2006, Kruger 2004).   
 
Nemoc je problémová situace pro pacienta a zdravotnický tým. Je to situace, která vyžaduje 
využití informačních, tvůrčích a rozhodovacích činností. „Problémová situace je určitý stav 
subjektu nebo objektu, který ze subjektivních nebo objektivních důvodů vyžaduje řešení 
s určitým vymezeným cílem (Sborník ze semináře teamwork 2001).“ 
Cílem zdravotníků všech specializací je při poskytování zdravotnické péče vhodnými 
metodami systematicky a všestranně uspokojovat potřeby pacienta ve vztahu k udržení jeho 
zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním (Staňková 2002). 
Každý zdravotník naplňuje tento všeobecně platný cíl. Obecně lze však říci, že cíle práce 
týmu zdravotníků různých odborností v ošetřovatelství jsou ve vztahu ke konkrétnímu 
pacientovi nespecifické. Jinými slovy, cíle týmové péče zdravotníků nelékařů nedostatečně 
reflektují individuální potřeby pacientů. Úsilí v oblasti zlepšování mezioborové spolupráce 
zdravotníků nelékařských profesí je nutné vyvíjet ve smyslu zvyšování synergického efektu a 
rozumné dělby péče o pacienta v interdisciplinárním týmu. Při naplňování charakteristik 
efektivního mezioborového týmu (viz. výše) je odborná péče zdravotníků efektivní. Tento 
stav se pozitivně odráží na kvalitě poskytované péče v nemocnici.    
 
Interdisciplinární tým je složen z profesionálů s odlišným vzděláním a specializací ve 
zdravotnictví. Ošetřovatelský tým je složen z několika typů různě kvalifikovaných 
pracovníků, jak je uvedeno v dokumentu Koncepce českého ošetřovatelství (Staňková 2002).  
Robson popisuje skupiny z pohledu řešení problému. Odborný tým je podle tohoto autora 
sestaven manažerem a skládá se z pracovníků oddělení a jiných pracovníků, kteří mají 
potřebné znalosti a dovednosti. 
„Interdisciplinární přístup představuje integraci poznání, které využívá znalostí, vyplývajících 
z několika vědních disciplín“ (Sborník ze semináře teamwork 2001, str. 45). 
 
Obecné výhody existence interdisciplinárního týmu jsou aplikovatelné na zdravotnictví 
(ošetřovatelství). Patří sem zvyšování skupinového IQ, zvýšení pravděpodobnosti 
racionálních a efektivních rozhodnutí a větší pravděpodobnost vzniku inovací. Přínosem je 
široká odborná perspektiva konkrétního případu pacienta, která slibuje lepší výsledky 
ošetřovatelské péče. Týmová spolupráce je asociována se spokojeností pacientů a s vyšší 
mírou úspěšnosti v oblasti vytýčených cílů (Kocha 2005).   
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Škrlovi ve své publikaci popisují přínosy týmové spolupráce následovně. „Síla týmu se 
projevuje ve vzniku tvůrčích myšlenek a v jejich praktické a efektivní realizaci“ (Škrlovi 
2003, str. 358). Pacientovi se tak ve výsledku dostává kvalitní zdravotnické péče.  
„Skupinové řešení problémů je ústředním bodem konceptů kvality a ukazuje se být jedním 
z hlavních faktorů úspěchu organizací (Robson 1995, str. 25).“ 
 
 

Cíl projektu 
 
Účel výzkumu spočívá v poznání prostředí pracoviště z pohledu spolupráce zdravotnických 
pracovníků nelékařských profesí (dále jen ZPNP). Hlubší vhled do situace umožní 
participantům výzkumu společně realizovat takové změny, které povedou ke zlepšení 
spolupráce mezi zdravotníky různých odborných disciplín na interním oddělení. 
 
Cílem diplomové práce je popis mechanizmů působících na stávající mezioborovou 
spolupráci ZPNP na všeobecném interním oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha (dále 
jen ÚVN Praha). 
 
Konkrétní podoba výzkumných otázek bude záviset na zvolených aktivitách výzkumu. Jak 
píše Sagor (Sagor 2005) výzkumné otázky odráží vztah plánovaných aktivit ke změnám ve 
stanovených cílech (priority achievement targets). 
 
Hodnota výzkumu je spatřována v realizaci změn na pracovišti, které povedou k naplnění 
vize žádoucí mezioborové spolupráce. Aktivní participace ZPNP pracujících na daném 
pracovišti slibuje aplikaci postupů, které vyhovují samotným aktérům změn, což zvyšuje 
možnost dosažení uspokojivých výsledků.  
 
Výstupem diplomové práce bude popis procesu zavádění změny organizace práce na interním 
oddělení ÚVN Praha jako interaktivního procesu vyžadujícího participaci všech ZPNP 
pracujících na tomto oddělení. Vybrané oblasti dialogu, dílčí výstupy ovlivňující intervence 
v rámci oddělení a zachycení průběhu zavádění změn bude obsahem magisterské práce.  
 
 

Výzkumné metody a techniky 
 
Výzkumným přístupem je pro-aktivní kooperativní akční výzkum. Ten se v zahraničí stává 
stále oblíbenější výzkumnou metodou v ošetřovatelství (Heidenthal 2003). Charakteristiky 
akčního výzkumu budou v projektu naplněny tak, jak je popisují autoři zabývající se tímto 
výzkumným přístupem (Reason 2001, Sagor 2005, Greenwood 1998,). Jedná se o cyklický 
proces probíhající v navazujících  sekvencích: Iniciace navržených změn → Sledování jejich 
dopadu do praxe → Reflexe zavedených změn / návrh dalších opatření → Iniciace 
navržených změn 
 
Navrhované výzkumné metody 
Metodologie je participativní, cyklická. Plán konkrétních akcí v rámci akčního výzkumu, a 
tedy i metodologický rámec, je ovlivněn dosavadními zkušenostmi participantů výzkumu.   
 
Základní výzkumná metoda – skupinový rozhovor (výzkumník- „friendly outsider“) 
Pravidelná setkání pracovní skupiny (výzkumný vzorek). Na základě vymodelovaného 
úspěchu v oblasti mezioborové spolupráce na OINTH následuje vytvoření teorie akce (plán), 
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reflexe užitku těchto naplánovaných aktivit vzhledem k cíli projektu, modifikace aktivit na 
základě předchozího jednání.  
 
 
Další výzkumné metody 

Metoda sběru dat Cíl Hodnocení metody 
Dotazování - rozhovor pomocí návodu, 
dotazník  

sledování postojů osob + 
časová nenáročnost, kontrola situace sběru dat 
- 
filtrace informací, skreslení přítomností 
výzkumníka 

deník   zjištění rysů určité aktivity + 
velký zdroj informací s minimální spotřebou 
času 
- 
lidé neumí psát deník  

pozorování – participant jako pozorovatel zkoumání chování/jednání 
osob 

+ 
záznam neobvyklých, nebo naopak rutinních 
činností 
- 
neúspěch při neznalosti techniky 

studium dokumentů (veřejných) zjištění informací + 
jasné zpracování informací, nevtíravý postup 
- 
nekompletní materiál, časová náročnost 

 
 
Časový harmonogram 

PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN - ČERVEN 
Seznámení s 
projektem 
 
Určení oblastí 
společného dialogu 
(oblastí rozvoje) – 
všichni ZPNP 
pracující s pacienty na  
OINTH 
 
Sestavení „pracovní 
skupiny“ – zástupci 
jednotlivých 
odborných skupin 

Opakující se cyklus následujících aktivit: 
 
Iniciace navržených změn → Sledování jejich dopadu do praxe → 
Reflexe zavedených změn / návrh dalších opatření → Iniciace 
navržených změn . . . 
 
 
 
 
Pracovní skupina se schází 1x / 3 týdny – plánuje, hodnotí a 
přizpůsobuje aktivity k rozvoji mezioborové spolupráce 
 
ZPNP pracující na OINTH se účastní zavádění opatření ke zlepšení 
meziobor. spolupráce, hodnotí tato opatření, navrhují efektivnější 
postupy (skrz své zástupce v „pracovní skupině“)  

Ukončení pilotního 
projektu 
 
Pokračování 
mezioborové 
spolupráce podle 
navržených opatření  
 
Písemné zpracování 
výzkumné zprávy  
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